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అనుబంధం : జాఞ్నంపై టీవ్టుల్ .................................................................................... 181

అనుబంధం: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం? ....................................................... 185

ఎంచుకునన్ పఠనాలు (సెలెకట్డ్ రీడింగ్స్్) ...................................................................... 197

లింకుల పటిట్క ........................................................................................................ 205



CWMG, vol. 5 (1905-1906), ముఖచితర్ం, తేది వేయనిది.

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-005/CWMG-v005-V-MC-BETA#page/n9/mode/2up


పాఠకులకుపాఠకులకు

గత రెండు సంవతస్్రాలలో మన ఉపనాయ్సములు మరియు వాయ్ఖయ్లు రికార్డ్్ తో పాటు కేష్తర్

సూచనలు కూడ ఇకక్డ జతచేయబడినవి. మేం మాటాల్డిన మాటలలో చినన్ దిదుద్బాటుల్ ఉనాన్యి.

ఈ రికారుడ్్ మమమ్లిన్ కలిపిన భారతీయ పర్మాణాల సమసయ్తో మొదలైనది. దీనిలో 19,000 దాకా

అటువంటి పతార్లు ఉనాన్యి, వీటిని భారత పర్భుతవ్ం పర్చురించింది. ఈ పర్మాణాలు మన

పర్పంచానిన్ సురకిష్తంగా ఉంచే విధానానిన్ పరిగణిసుత్నన్ సాంకేతిక జాఞ్నానిన్ కలిగి ఉంటాయి. అవి

భదర్త గురించిన చటాట్లు.

భారతీయ పర్మాణాలు మన ఆధునిక సాంకేతిక పర్పంచంలో ఉనన్ చాలా ముఖయ్మైన అంశాలను

కలిగి ఉనాన్యి: పర్జా మరియు పెర్ౖవేటు భవనాల సంరకష్ణ, పురుగుమందుల సంరకష్ణ,

కరామ్గారాలలోని నూలు యంతార్ల సంరకష్ణ, పర్మాదకర పదారాథ్ల రవాణా, ఆహార పదారాథ్ల

మరియు సుగంధ దర్వాయ్లలో కలీత్ నియంతర్ణ నీటిపారుదల మరియు వరద నియంతర్ణ పదధ్తులు.

ఆ పతార్లు -భారతదేశంలో, పర్పంచంలో మిగిలిన పార్ంతాలోల్ ఉనన్టుల్గా ఉపయోగించడానికి

పరిమితులు కలిగి ఉనాన్యి అలాగే వాటిని సంపర్దించడానికి అవసరమైన వారికి అందుబాటులో

లేవు. అవి కాపి రైటుకు లోబడి ఉనాన్యి, అసమంజసమైన మొతాత్లకు వికర్యించబడుతునాన్యి,

మరియు సాంకేతిక మారాగ్ల దావ్రా కఠినంగా నియంతిర్ంచబడుతునాన్యి. మేము ఆ పర్మాణాలను

కొనుగోలు చేసాము ఇంకా వాటిని ఉచితంగా మరియు నిరంతరాయంగా ఉపయోగించుకోవటానికి

సులువుగా ఉండడానికై ఇంటరెన్ట్ లో పోస్ట్ చేసి లేఖ దావ్రా మొదట భారత పర్భుతావ్నికి

సూచనలు పంపి పర్కటించాము. ఆ తరువాత మా చరయ్ల గురించి అధికృతమైన పిటీషన్ దావ్రా

తెలిపాము.

పర్భుతవ్ం పర్మాణాలకు మారుప్లు చేరుప్లను అందించడానికి నిరాకరించినపుప్డు మేము ఢిలీల్లోని

గౌరవనీయమైన హైకోరుట్లో ఒక పర్జా పర్యోజన వాయ్జాయ్నిన్ దాఖలు చేసాము. మేము దీనిని

సతాయ్గర్హ చరయ్గా, ఆతమ్-సతయ్ం యొకక్ పర్యతన్ముగా, అహింసాతమ్క పర్తిఘటన యొకక్ భావన

చరయ్గా అంగీకరించాము . మేము మహాతామ్ గాంధీ శిషుయ్లం అని మరియు భారతదేశం మరియు

యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో నాయ్యం మరియు పర్జాసావ్మయ్ం కోసం పోరాటం చేసుత్నన్ చరితర్

విదాయ్రుథ్లమని ఏ సంకోచము లేకుండా అంగీకరిసుత్నాన్ము.

భారతదేశంలో ఇంజనీరల్ విదయ్ను మరింత పెంపొందించడానికి, నగరాలను సురకిష్తంగా

ఉంచడానికి, పౌరులకు తెలియజేయడానికి, మేము ఈ చరయ్ తీసుకునాన్ము. మేము ఈ చరయ్లకు

కష్మాపణ చెపప్దలుచ్కోవడం లేదు. ఈ పతార్లు మిలియనల్ సంఖయ్లో వీకష్ణలు కలిగి ఉనాన్యి. ఈ

విలువైన సమాచార పర్సారం కోసం ఒక తీవర్మైన ఆవేదనతో కూడిన అవసరం సప్షట్ంగా

కనబడుతుంది.

మేం ఈ పుసత్కానిన్ "కోడ్ సవ్రాజ్" అని పిలవడానికి ఒక కారణం ఉంది. మేము "కోడ్" అని

చెపిప్నపుప్డు మన కంపూయ్టరుల్ అమలు చేసే సోర్స్్ కోడ్ లేదా ఇంటరెన్ట్ ను నిరవ్చించే పోర్టోకాల్స్్

కంటే ఎకుక్వ అని అరధ్ం. కోడ్ దావ్రా ఏదైనా నియమావళిని తెలిపే పుసత్కం, అది ఇంటరెన్ట్ కు

లేదా మన పర్జాసావ్మాయ్ల యొకక్ నిరవ్హణ వయ్వసథ్ల చటాట్లు మరియు నిబంధన పరిపాలన

గురించిన పోర్టోకాల్స్్ అయియ్ ఉండవచుచ్. అదేవిధంగా, సవ్రాజ్ అనేది సీవ్య పాలన యొకక్
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సూతర్ం, పర్జాసావ్మయ్ంలోని పర్భుతవ్ము పర్జలకు చెందినది, మనందరి సాధారణ సంకలప్ంతో

పాలించబడుతుంది. కోడ్ సవ్రాజ్ అనేది ఒక తెరచి ఉంచిన నియమావళి గర్ంథం, పర్జలచే

యాజమానయ్ం కలిగి మరియు పర్జలకు తెలిసిన ఒక పుసత్కం.

బహిరంగ నియమావళి గర్ంథం లేకుండా ఉండి ఉంటే, ఈ రోజు మనం చూసుత్నన్ ఇంటరెన్ట్ చాలా

భినన్ంగా ఉండేది. మనం మన అనిన్ సౌకరయ్ములు పారదరశ్క నియమాలపై ఆధారపడి ఉండాలని

నముమ్తాము, అవి ఎలా పని చేసాత్యో మరియు దానిన్ ఎలా మనం మెరుగుపరచాలో అనే దానిన్

ఎవరైనా అరథ్ం చేసుకునేలా ఉండాలి. ఇలాంటి తతత్వ్ం పర్జాసావ్మయ్ంలోని ఒక కీలకమైన

అంశం. ఈ రోజు పర్జాసావ్మాయ్నికి అరథ్ం ఏమిటంటే అది సమాచారానికి ఉనన్ అడడ్్ంకులు

తొలగించడమే.

నిజమైన కోడ్ సవ్రాజ్ ఉనన్ ఒక సమాజంలో, అనిన్ మానవ జాఞ్నాలకు సారవ్తిర్క పార్పయ్త వంటి

కావాలిస్్న లకాష్య్లను సాధించటానికి, ఇంకా మరింత పోరాడడానికి అవకాశం ఉంది అని మేం

నముమ్తునాన్ము. అంతరాజ్్లం మనకు ఒక బహిరంగ వయ్వసథ్ మన భయంకరమైన కలలను మించి

ఎదగగలదని బోధించింది. ఆ పాఠానిన్ మరింత విసత్ృతంగా ఉపయోగించాలి.

సావ్తంతర్య్ం కోసం గాంధీ యొకక్ ఉదయ్మం భారతదేశానికి సేవ్చఛ్ను మాతర్మే కాదు, అది

పర్పంచవాయ్పత్ంగా సీవ్య పాలన యొకక్ సిదాధ్ంతాలను మననం, పర్జాసావ్మయ్ం మరియు వలస

రాజాయ్ పాలన నుంచి విముకిత్ కలిప్ంచడం గురించి కూడా. అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు,

పర్జాసావ్మయ్ సమాచారము, ధరమ్కరత్ృతవ్ం మరియు సామానయ్ మెరుగుదలను పెంచడం యొకక్

సిదాధ్ంతాలు గాంధీ మరియు ఆయన నేతృతవ్ం వహించిన వారి ఆలోచనలలో లోతుగా

నాటుకుపోయాయి.

మనము ఇపప్డు ఉపయోగించే పదధ్తులు మనకనాన్ ముందు వచిచ్న వారిచే పేర్రేపించబడాడ్్యి.

మనం వయ్కిత్గతంగా ఎదురొక్నే కషాట్లు అంతగా పర్మాదకరంగా ఉండకపోయినా, మనం నిరంతర

పోరాటాల పాఠాలను మనసుస్్ లోపలకి తీసుకునాన్ము. సతాయ్గర్హ పదధ్తులను మనం పెదద్ మరియు

చినన్ సమసయ్లకు అనవ్యించవచుచ్ను, అయితే మన పర్జాసావ్మయ్ం పని చేయడానికి మనమంతా

కృషి చేయాలి. పర్జాసావ్మయ్ంలో పర్భుతావ్నిన్ మన సవ్ంతం చేసుకుంటాం, ఇక మనం పర్జా

కారాయ్లలో పాలుపంచుకోనంత వరకు, మనలిన్ మనం విదాయ్వంతులని చేసుకుని మన పాలకులని

విదాయ్వంతులని చేసేత్గానీ మన పర్పంచం యొకక్ ధరమ్కరత్లుగా మన సాథ్నానిన్ మనం

దకిక్ంచుకోలేం.

మేము ఈ పుసత్కంలో పెదద్ సంఖయ్లో ఛాయాచితార్లను చేరాచ్ము. ఈ పుసత్కం అనిన్ అంశముల

కలయిక. మనము ఛాయాచితార్లచే సూఫ్రిత్ పొందినందువలల్, మహాతామ్ గాంధీ సమగర్ రచనా

సంపుటాలలోనూ మంతిర్తవ్శాఖ సమాచార నిధులలోనూ ఉనన్ గాంధీజీ పాత ఫోటోలను చూడడం

మనకు చాలా ఇషట్ం. జాఞ్నం అంతా ఇపప్టికే ఉనన్దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంది, ఇక మేము

అంతరాజ్్లం దావ్రా అందరికీ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచిన సమాచారంతోనే మేము ఈ

గర్ంథానిన్ రూపొందించాము.

ఈ అదుభ్తమైన వనరులను అనేవ్షించడానికి మీరు మీ సమయానిన్ కేటాయిసాత్రని మరియు మీ

సవ్ంత పనిలో ఈ సామాగిర్ని ఉపయోగిసాత్రని మేము ఆశిసుత్నాన్ము. జాఞ్నానికి విశవ్వాయ్పత్ పర్వేశం

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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అనేది మానవ హకుక్, అయితే మనము కేవలం జాఞ్నానిన్ ఉపయోగించుకోవడం కంటే ఎకుక్వగా

చేయాలిస్్న అవసరం ఉంది, మనము అందరికోసం ఉమమ్డిగా సమీకరించడానికి దోహదం

చేయాలి.

మేమిదద్రము సాంకేతిక రంగానికి చెందిన వాళల్ం. మేము టెలీకమూయ్నికేషన్స్్ మరియు

కంపూయ్టరల్లో మా జీవితంమంతా పనిచేశాము. ఇంటరెన్ట్ పర్పంచానిన్ మారిచ్న ఒక అదుభ్తం,

కానీ అది అనుకునన్దానికంటే ఎకుక్వ సామరాథ్య్నిన్ కలిగి ఉంది, ఇక మా లాంటి టెకాన్లజీ తెలిసిన

చాలా మంది వయ్కుత్లు ఒక కొతత్ అనువరత్న ఆప్ (App)కోసమో లేదా మరినిన్ పర్కటనల కోసమో

పని చేసూత్ రోజులను గడుపుతునాన్రు.

పర్పంచం మరింత ఎకుక్వగా అసమానంగా మారినకొదీద్ పర్పంచం ఎంతగా వాయ్పారంపై

కేందీర్కృతమైపోయిందంటే గుతాత్ధిపతాయ్ల మరియు ఏకాధిపతయ్ం దావ్రా పెర్ౖవేట్ పర్యోజనాలను

పొందుతుంది. మన సహచరులలో ఎకుక్వమంది సారవ్జనిక పని చేయడానికి సమయం

కేటాయించాలని మరియు మన పర్పంచానిన్ మెరుగైన పర్దేశంగా మారచ్డానికి గాంధీ ఆలోచనలు

పేర్రణ ఇసాత్యని మేము ఆశిసుత్నాన్ము. సవ్ంత లాభాలే కాకుండా పర్జలకు కూడా మంచి

చేయడంపై దృషిట్ పెటాట్లని మేము ఆశిసుత్నాన్ం.

సమాచారానిన్ పర్జాసావ్మీకరణం చేయడమనేది కొంతమందికి అవాసత్విక లకష్య్ంగా అనిపించవచుచ్,

అంతేకాకుండా ఇలాంటి కషట్మైన పరిసిథ్తులలో గంభీరమైన మనుషులకు ఇలాంటి పనికి సమయం

కేటాయించడంలో ఏ విలువా లేదు అని కూడ అనిపించవచుచ్. జనం ఆకలితో ఉంటే మరియు మన

గర్హం నాశనం అయిపోతూ ఉంటే కంపూయ్టరుల్ మరియు నెటవ్ర్క్ ల పై ఎలా దృషిట్ సారిసాత్రనేది

ఒక విమరశ్నాతమ్కమైన సంపాదకుడు మమమ్లిన్ అడగవచుచ్.

దానికి రెండు సమాధానాలు ఉనన్వి. మొదటిది, కంపూయ్టరుల్ మరియు నెట్ వర్క్ లు అనేది మనం

చేసుత్నన్ పని. మన పర్పంచంలో మనకు ఏది సాధయ్మో అది చేసుత్ంటాము. కానీ మన అసలు

సమాధానం ఏమిటంటే జాఞ్నానికి పర్వేశం- ఒక నిరామ్ణానికి ఇటుక లాంటిది, సమాచారానిన్

పర్జాసావ్మయ్ం చేయాలనుకోవడం ఒక చివరిభాగం అది మన నిరామ్ణానికి పునాది అవుతుంది.

శతాబాద్లకు పూరవ్ం మనకనాన్ ముందువారు, వారునన్ పర్పంచానిన్ కొతత్గా సృషిట్ంచుకునన్టుల్గానే,

ఒకవేళ మనం ఈ పునాదిని సరైన సాథ్నంలో ఉంచిగలిగితే, మనము మన పర్పంచానిన్

ఆవిషక్రించుకోగలమని అనుకుంటునాన్ను. అందరి మేలుకు బదులుగా వనరులు కేవలం కొంత

మంది చేతులలోనే ఉండే విషయంపై మాతర్మే దృషిట్ సారించిన మన ఆరిథ్క వయ్వసథ్లో ఇమిడి ఉనన్

లోటులనిన్టినీ మనం మారిచ్వేయగలము. ఆరోగయ్ సంరకష్ణ, రవాణా, ఆహారం, మరియు ఆశర్యం

ఎలా అందించాలో అవనిన్టిని పునశేచ్తనం చేయవచుచ్. అంతే కాకుండా మన పిలల్లకు మరియు

మనం కూడా ఎలా జాఞ్నానిన్ పొందవచోచ్ దానిన్ కూడ పునశేచ్తనం చేసుకోవచుచ్. అలాగే మన

పర్భుతవ్ం ఎలా పని చేయాలో దానిన్ కూడ పునశేచ్తనం చేయవచుచ్. మనం మన గర్హం కోసం శర్దధ్

చూపడం పార్రంభించవచుచ్ను. సమాచారం పర్జాసావ్మయ్ం అయితే అది పర్పంచానిన్ మారిచ్

వేసుత్ంది. జాఞ్నం అందరికి సవ్ంతం అయితే అదిగా అది పర్పంచానిన్ మారిచ్ వేసుత్ంది. మనం ఈ

పర్యాణానిన్ ముందుకు సంయుకత్ంగా కొనసాగిదాద్ం.

కార్ల్ మలాముద్ మరియు శామ్ పిటోర్డా

పాఠకులకుపాఠకులకు
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CWMG, vol. 3 (1898-1903), ముఖచితర్ం. 1900 లో జొహానెన్స్బర్గ్
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CWMG, vol. 9 (1908-1909), ముఖచితర్ం, లండనోల్ గాంధీజీ, 1909.

5

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, vol. 20 (1921), ముఖచితర్ం, 1921 లో గాంధీజీ .
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ఇంజనీరల్ సంసథ్ (భారతదేశం)ఇంజనీరల్ సంసథ్ (భారతదేశం) కి ముందు అదనపు వాయ్ఖయ్లు అనుసరించికి ముందు అదనపు వాయ్ఖయ్లు అనుసరించి

పర్సంగంపర్సంగం

శామ్ పిటోర్డా, అహమ్దాబాద్, అకోట్బరు 3, 2016శామ్ పిటోర్డా, అహమ్దాబాద్, అకోట్బరు 3, 2016

[ఉపనాయ్స ముగింపు]

ధనయ్వాదాలు!

[చపప్టుల్]

గత 25 నుంచి 30 సంవతస్్రాలుగా ఇంటరెన్ట్ లో పని చేసుత్నన్ ఒక సేన్హితుడు నాకు ఉనాన్డు.

కార్ల్ ఇంటరెన్ట్ లో మొటట్మొదటి రేడియో సేట్షనున్ నిరిమ్ంచారు .

[చపప్టుల్]

కార్ల్ కూడా ఒక సమాచార కారయ్కరత్గా ఉంటూ పర్భుతవ్ సమాచారానిన్ తెలుసుకొని పర్జలకు

అందించేవారు. సమాచారానిన్ పర్భుతవ్ం పర్జలకు తెలియచేయాలని అనుకోదు. అందుకనే కార్ల్

సవ్తంతర్ లాభాపేకష్ లేని సంసథ్ను నడిపారు.

ఉదాహరణకు భారతదేశంలో నిరామ్ణం, భదర్త, పిలల్ల బొమమ్లు, యంతార్ల గురించి కేవలం మీరు

ఒక ఆలోచన ఇవవ్డానికి బూయ్రో ఆఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ నుంచి 19,000 పర్మాణాలు ఉనాన్యి.

ఈ పర్మాణాలను బూయ్రో ఆఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ పర్చురించింది. కానీ ఇవి పర్జలకు

అందుబాటులో లేవు. వీటిని మీరు కొనుగోలు చేయాలి.

పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్మాణాలను పర్జలకు వేగంగా అందుబాటులోకి తేవడానికి మేము కృషి

చేసుత్నాన్ం. భారతదేశంలో పర్మాణాల సమితిని మేము కొనుగోలు చేసాము. కార్ల్ వాటిని ఇంటరెన్ట్

లో పెటాట్రు, అపుప్డు భారత పర్భుతవ్ం భయాందోళనతో ఇలా చెపిప్ంది, "మీరు అలా చేయకూడదు,

అది కాపీరైట్". ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఇది మీ పార్మాణికం కాదు. పర్జలు డబుబ్ను ఖరుచ్

చేసారు కనుక ఈ పర్జా పర్మాణాల గురించి వారు తెలుసుకోవాలిస్్ ఉంటుంది.

వారు అంగీకరించలేదు. "మీరు అలా చేయకూడదు, తపప్క చెలిల్ంచాలి" అని వారు చెపాప్రు. మీరు

బిలిడ్్ంగ్ సాట్ండర్డ్్ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే 16,000 రూపాయలు అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు

భారతదేశం బయట నుంచి భారతీయ బిలిడ్్ంగ్ సాట్ండర్డ్్స్్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే 1,60,000

రూపాయలు అవుతుంది.

నేను ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విదాయ్రిథ్ని కాబటిట్ నిరామ్ణ పర్మాణాల గురించి నేరుచ్కోవాలనుకుంటే

భారత పర్భుతవ్ం నుండి పర్మాణాలను కొనుగోలు చేయాలి. "కాదు, ఇది పర్జల సమాచారం" అని

మేము చెపుత్నాన్ం. కార్ల్ ఇపుప్డు భారత పర్భుతవ్ం మీద దావా వేశారు, కోరుట్లో కేసు జరుగుతోంది.
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"ఇది పర్తిచోటా ఉందని, నిజమని మేము చెపుత్నాన్ం. అమెరికాలో కూడా ఇది నిజమే, ఎందుకంటే

ఆ అంశాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాలని పర్భుతవ్ం కోరుకోవడం లేదు."

ఈ పోరాటం అనిన్ సాథ్యిలలో జరుగుతుంది. మేము యు.ఎస్, ఐరోపాలో కూడా చేసుత్నాన్ం.

[చపప్టుల్]

డిజిటల్ అభివృదిధ్ కోసం ఈ ఉదయ్మంలో చేరాలంటే మనకు పర్జలు అవసరం. డిజిటల్ అభివృదిధ్

అంటే హార్డ్్ వేర్ లేదా సాఫ్ట్ వేర్ గురించి మాతర్మే కాదు, ఇలాంటి పర్యతాన్ల గురించి కూడా.

పర్పంచవాయ్పత్ంగా మీ ఆరోగయ్ సమాచారం ఎవరి దగగ్ర ఉంది? అనేది ఒక పెదద్ సమసయ్. మీరు మీ

ఆరోగయ్ సమాచారంతో ఏం చేసాత్రు? పైరసీ మరియు గోపయ్తా విషయాలు. కానీ వయ్వసథ్, పర్భుతవ్ం,

సమాచారం, పాల్ట్ ఫామ్స్్, సాఫ్ట్ వేర్ వీటనిన్ంటిని బహిరంగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం

అనేది ఒక పర్ధాన సవాలు.

నినన్ నేను గాంధీ ఆశర్మంలో రోజంతా అహింసావాదంతో గడిపాను, గాంధీజీ పర్భుతవ్

బహిరంగవేదికలను ఇషట్పడి ఉండేవారు. గాంధీజీ ఓపెన్ సోర్స్్ సాఫేట్వ్ర్ గురించి అందరికీ

తెలిసిందే. గాంధీజీ ఈరోజు టీవ్ట్ చేసి ఉండడం, ఫేస్ బుక్ లో ఉండడం, బాల్గు కూడా చేసి

ఉండడం జరిగేది. ఇదంతా ఎందుకంటే మీడియా, పర్చురించడం, పిర్ంటింగ్ చేయడం,

వారాత్పతిర్కలను బయటకి పంపడం కోసం.

పర్భుతవ్ం ఈ సమాచారంపై ఎలా కటుట్బడి ఉంటుంది? దీని కోసం మనం తపప్నిసరిగా పోరాడాలి

అని మేము అంటునాన్ం. డిజిటల్ పర్పంచంలో గాంధీ సతాయ్గర్హ విధానానిన్ అనుసరించాలి.

సతాయ్గర్హం అంటే కోరుట్లో కేసు దాఖలు చేసి, పిటిషన్ గురించి పర్భుతావ్నికి వివరిసూత్, "మీది

తపుప్, పర్జలది ఒపుప్. ఇది పర్జల సమాచారం, ఇది మీ సమాచారం కాదు." అని చెపప్డం. ఇది

కూడా డిజిటల్ అభివృదిధ్లో భాగం. చాలామందికి ఇది అరథ్ం అవుతుంది, ననున్ నమమ్ండి.

ఈ పర్పంచంలో కొందరు మాతర్మే ఈ పెదద్ సమసయ్ను గర్హించినవారు ఉనాన్రు. పర్తిఒకక్రూ ఒక

చినన్ పని చేయాలి. మాకు ఒక సేన్హితుల సమూహం ఉంది, నేను వరల్డ్్ వైడ్ వెబ్ బోరుడ్్లో

సభుయ్డిగా ఉనాన్ను. నాతో పాటు బోరుడ్్లో వెబ్ సృషిట్కరత్ "టిం బెరెన్ర్స్్-లీ" ఉనాన్రు, కాబటిట్ నేను

అతనితో కలిసి పని చేసూత్ పర్చారం చేసుత్నాన్ను.

అయితే, మాతో పనిచేసే మా సేన్హితుడు వింటన్ సెర్ఫ్ ఇంటరెన్ట్ పితామహుడు. టిమ్ బెరన్ర్స్్-లీ

వెబ్ పితామహుడు. వింట్ ఇంటరెన్ట్ పితామహుడు.

మీరు ఈ పర్జలందరితో ఉండాలి. మీరు అరథ్ం చేసుకోవడానికి వారితో పని చేయాలి, ఇదంతా పేర్మ

మరియు శర్మతో కూడినది. ఇది ఉదోయ్గం కాదు. ఎవరూ మీకు వింట్ సెర్ఫ్ తో పనిచేయడానికి

ఉదోయ్గం ఇవవ్రు. "ఇపుప్డు మీరు వెబ్ యొకక్ సృషిట్కరత్తో సేన్హితులు అవావ్లి" అని చెపేప్ పర్భుతవ్

సాథ్నం ఏదీ లేదు, కానీ మీరు అలా చేసేత్ సరిపోతుంది. ఎవరైనా దీనిని చేయాలి.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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కార్ల్, నేను కలిసి చాలా సమయం గడిపాము. అతను ఆరు లేదా ఏడు రోజులుగా నాతో ఇపుప్డు

ఉనాన్డు. భారతదేశంలో కోరుట్ కేసు దాఖలు చేయడం అతనికి ఉదోయ్గం కాదు. అతను ఇకక్డకు

వచిచ్ పోరాడటానికి ఇషట్పడడు, కానీ ఇది పూరిత్ అవావ్లి.

ఇది పర్జల ఆసకిత్తో జరగాలి. ఇది పర్జా వయ్వహారానికి చెందింది. కానీ ఇకక్డ లేనిది అదే, ఈ

డిజిటల్ పర్పంచంలో నిజమైన డిజిటల్ ఇండియాని నిరిమ్ంచడానికి గాంధీజీ సతాయ్గర్హాలు మనకు

చాలా అవసరం. ధనయ్వాదాలు.

కార్ల్, మీరు ఇకక్డకు రావాలనుకుంటునాన్రా? ఎవరో ఒకరు మీకు కొంచెం

ఇవావ్లనుకుంటునాన్రు.

[చపప్టుల్]

కార్ల్ కి కూడా చినన్ పాయ్కేజీ ఉందనే విషయం నేను మరిచ్పోయాను. ఈ డిస్క్ లో, 90,000

భారతీయ సావ్తంతర్ సమయపు చితార్లు ఉనాన్యి.

[చపప్టుల్]

అపప్టి సవ్రాజ్ ఇండియాలో గాంధీజీతో పాటు, నెహూర్, సుభాష్ చందర్ బోస్ అందరివీ 400,000

పేజీల పతార్లు ఉనాన్యి.

[చపప్టుల్]

19,000 భారతీయ పర్మాణాలు ఉనాన్యి.

[చపప్టుల్]

435 గిగాబైటల్ మెమరీలో కార్ల్ వారికి బహుకరించాలని నేను కోరుకుంటునాన్ను.

[చపప్టుల్]

[సంసథ్కు డిస్క్ డెర్ౖవ్ బహుకరణ]

[కార్ల్ కు పువువ్లను బహుకరించుట]

[Q & A యొకక్ మిగిలిన సమయంలో ఇతర అతిధులతో పాటు గౌరవపర్దంగా కార్ల్ వేదికని

అలంకరించారు]

ఇంజనీరల్ సంసథ్ (భారతదేశం)ఇంజనీరల్ సంసథ్ (భారతదేశం)

9



ఇనిస్్ట్టూయ్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్్ పర్సంగం తరావ్త శామ్ పిటోర్డా ఛాయా చితార్లు దిగారు.

ఒక సాధారణ పోస్ట్-టాక్ సక్ర్మ్.

10

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


శామ్ హిందూ సవ్రాజ్ సేకరణతో పాటు 19,000 భారతీయ పర్మాణాలు కలిగిన టెరాబైట్ డిస్క్ డెర్ౖవ్ ను
కలిగి ఉనాన్రు.

11

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


10 గాంధీజీ డెర్ౖవ్స్్ లో 4 సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. పర్తి 1 టెరాబైట్ వెసట్ర్న్ డిజిటల్ డెర్ౖవ్ లో 19,000 పర్మాణాలు,
సేకరించిన మహాతామ్ గాంధీ యొకక్ సమాచారం, 129 ఎయిర్ ఇండియా బార్డాక్స్ట్ లు, మరియు 12,000
ఛాయాచితార్లు ఉనాన్యి.

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


పర్తీ డెర్ౖవ్ నడుసుత్నన్ గాంధీజీ ఛాయా చితర్ంతో ముదిర్ంచి, పతిత్ వసత్ర్ంతో చుటట్బడి, పార్మాణికమైన ఎరర్ని టేప్
తో భదర్పరచబడింది.

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


కార్ల్ మలాముద్ గారిచే గుజరాత్ విదాయ్పీఠం ఉపాధయ్కుష్లు (వైస్ ఛానస్్లర్) అనామికాష్ కు గాంధీ డిస్క్ డెర్ౖవ్
బహుకరణ.

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


రాజసాథ్న్ విశవ్విదాయ్లయ ఉపాధయ్కుష్లకు (వైస్ ఛానస్్లర్) బహుకరణ.

బేరుఫ్ట్ కళాశాల సాథ్పకులు శీర్ బంకర్ రాయ్ కు బహుకరణ.

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


గాంధీ డిస్క్ డెర్ౖవ్ తో సబరమ్తి ఆశర్మానికి చెందిన దినా పటేల్.

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/


సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన

కార్ల్ మలాముద్, అకోట్బర్ 5, 2016, ఎబార్డ్ ఎయిర్ ఇండియా 173కార్ల్ మలాముద్, అకోట్బర్ 5, 2016, ఎబార్డ్ ఎయిర్ ఇండియా 173

భారతదేశంలో అహమ్దాబాద్ లోని సబరమ్తి ఆశర్మం వైపు మా కారు వెళుతూ ఉంది. అది మహాతామ్

గాంధీ గారు నివసించిన ఆశర్మం. అకక్డే అతను ఓడ ఎకిక్ తన చారితర్క దండి యాతర్ మొదలు

పెటిట్, బిర్టిష్ పర్భుతవ్ం పర్తయ్కష్ ఆదేశాలను ఉలల్ంఘించి ఉపుప్ను తయారు చేశారు. అలా

పార్రంభమైన 18 ఏళల్ పోరాటం భారతదేశానికి చివరికి సవ్యం పాలనను తీసుకువచిచ్ంది.

మా కారు ముందు సీటులో డెర్ౖవర్ పకక్న హిమానుష్ వాయ్స్ ఉనాన్రు. వీరు గుజరాత్ కాంగెర్స్ పారీట్కి

అధికారిక పర్తినిధిగా ఉనాన్రు. గుజరాత్ రాషట్ర్ంలో అహమ్దాబాద్ ఉంది. పారల్మెంటు సభుయ్లు

మరియు రైలేవ్ మాజీ మంతిర్ అయిన దినేష్ తిర్వేది వెనుక సీటోల్ నాతో ఉనాన్రు. అతని పర్కక్న

పర్ఖాయ్త శాసత్ర్వేతత్ మరియు సాంకేతిక నిపుణుడైన శామ్ పిటోర్డా కూరొచ్ని ఉనాన్రు. ఆయన ఇదద్రు

పర్ధాన మంతుర్ల కిర్ంద సలహాదారుడిగా కేబినెట్ మంతిర్ సాథ్యిలో ఉనాన్రు. ఇంకా

భారతదేశంలోని పర్తి గార్మానికి టెలిఫోనల్ను తీసుకురావడం దావ్రా భారతదేశానికి

టెలీకమూయ్నికేషనల్ విపల్వానిన్ తీసుకువచిచ్న వయ్కిత్ ఆయనే.

ఆశర్మ దావ్రాల వదద్ బారీ భదర్త ఉంది. అది అకోట్బర్ 2, గాంధీగారు పుటిట్న రోజు మరియు

జాతీయ సెలవుదినం. గుజరాత్ గవరన్ర్ మరియు దేశవాయ్పత్ంగా ఉనన్ ఉనన్తాధికారులు తన

జనమ్దినం సందరభ్ంగా సంపర్దాయ పార్రథ్న సమావేశంలో ఉనాన్రు.

మా కారు ఆశర్మ దావ్రం వైపు మలుపు తిరుగుతుండగా, వెంటనే మమమ్లిన్ పోలీసులు

చుటుట్ముటాట్రు. మా కారు పైకపుప్ మీద పిచిచ్గా కొటట్డం మొదలు పెటాట్రు మరియు మా కారును

తిరిగి మళిల్ంచాలని అరవటం పార్రంభించారు. హిమానుష్ తన కిటికీని తీసి "శామ్ పిటోర్డా! దినేష్

తిర్వేది! పారల్మెంటు సభుయ్డు!" అని అరిచారు.

ఆశర్మ దావ్రం వెంటనే తెరుచుకుంది మరియు మా కారు వేగంగా వెళిల్ పార్రధ్నా సమావేశం

కొనసాగుతునన్ భవనం దగగ్ర ఉనన్ బురదతో నిండిన పారిక్ంగ్ సథ్లానికి చేరుకుంది.

ఆశర్మం నుంచి గవరన్ర్ ను తీసుకువెళళ్డానికి అతని కారు మరియు ఒక డజను సైనిక వాహనాలు

ఆశర్మ పర్వేశ దావ్రం వదద్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. మేము మా కారు నుండి బయటకు వచాచ్ము. శామ్

మరియు దినేష్ ను వెంటనే పర్జలు చుటుట్ముటిట్, వారితో సెలీఫ్లు తీసుకోవడం పార్రంభించారు.

వారిని పలకరించడానికి పాత మితుర్లు పరుగులు పెడుతూ వచాచ్రు.

శామ్ మరియు దినేష్ గుంపు నుండి బయటకు వచిచ్ గవరన్ర్ ను తవ్రగా పలకరించడానికి వెళాల్రు.

భదర్త సిబబ్ంది ననున్ అడుడ్్కోకుండా వారినే దగగ్రగా అనుసరిసుత్నాన్ను. గవరన్ర్ కు వారు

శుభాకాంకష్లు చెపిప్న తరువాత, శామ్ మరియు దినేష్ చుటూట్ ఒక పెదద్ సమూహం ఏరప్డి

చితార్లను తీసుకుంటూ, శుభాకాంకష్లు తెలుపుతూ అరుసుత్నాన్రు.

ఈ పవితర్మైన రోజున మేము ఆశర్మం వదద్ ఉండడానికి మరియు శామ్ ననున్ భారతదేశానికి

తీసుకురావడానికి కారణం "గాంధీ, హింస పై చరచ్" అనే శీరిష్కపై సమావేశానికి హాజరు
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కావడానికే. రెండు నెలల ముందు ఒక రోజు సాయంతర్ం శామ్ ననున్ పిలిచాడు. నేను ఆందోళన

చెందుతూ విషాదంలో పడాడ్్ను. తీవర్వాదుల చేత జరిగిన బాంబు పేలుళల్ను, రాషట్ర్ పర్భుతావ్లు వారి

సొంత పర్జలపై జరిపిన దాడులు మరియు పర్జలలో పరసప్ర హింసాకాండను గురించి వారు నాతో

మాటాల్డారు. "మనము ఖచిచ్తంగా ఏదో ఒకటి చేయాలి" అని వారు చెపాప్రు. అతను గాంధీ

ఆశర్మంలో ఈ సదసుస్్ని నిరవ్హించాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. నేను అతనితో భారతదేశానికి

రాగలనేమోనని తెలుసుకోవడానికి ననున్ పిలిచాడు.

శామ్ ఈ వర్క్ షాప్ పర్పంచంలోని పరిసిథ్తుల గురించి సామానయ్ంగా మాటాల్డటం, పరిమితంగా

ఉండాలని కోరుకోలేదు. ఈ వర్క్ షాప్ దావ్రా శాంతి ఉదయ్మానిన్ పార్రంభించాలని ఆయన

కోరుకునాన్డు. నేటి పర్పంచంలో జరిగే తపుప్లను సరిచేయడానికి, మహాతామ్ గాంధీ యొకక్

పదధ్తులు మరియు బోధనలను మారగ్దరశ్కంగా తీసుకోని ముందుకెళాళ్లని అభిలాషించాడు.

శామ్ ననున్ ఏదో చేయమని అడుగుతుంటే, నేను సాధారణంగా అవును అని చెపాప్ను. మరుసటి

రోజు, వారు మాకు ఆతిథయ్ం ఇవవ్గలరా మరియు ఇతరులు మాతో పాటు వసాత్రా అని ఆశర్మానికి

ఫోన్ చేసారు. నేను నా వీసా దరఖాసుత్ పనిని పార్రంభించాను.

...

శామ్ మరియు దినేష్ వారి ఆరాధకుల అభిమానులకు సావ్గతం పలికినపుప్డు, నేను ఆ దృశాయ్నిన్

చూసాను. ఈ ఆశర్మం వందలమంది పాఠశాల విదాయ్రుథ్లు సమూహాలుగా చేరి భవనం చుటూట్

తిరుగుతూ ఉనాన్రు. సంగీత కళాకారులు ఒక భవనం వెలుపల సాంపర్దాయక శోల్కాలు (పార్రథ్న

గీతాలు) పాడుతూ ఉనాన్రు, ముఖయ్ంగా గాంధీకి ఇషట్మైన పాటలు అవి. విదాయ్రుథ్లు నేలపై కూరొచ్ని

దారం చుడుతునాన్రు. నివాళులు అరిప్ంచడానికి గాంధీ గారి నివాసం వెలుపల పెదద్ సంఖయ్లో

సందరశ్కులు గుమిగూడారు.

నేను నిలబడి ఉండగా, ఎరర్ చొకాక్ ధరించిన ఒక పొడవైన యువకుడు నా దగగ్రకు వచిచ్ తనను

తాను పరిచయం చేసుకునాన్డు. అతను శీర్నివాస్ కోడాలి, నేను వయ్కిత్గతంగా అతనిన్ ఎపుప్డు

కలవలేదు కానీ చాలా సంవతస్్రాలుగా నాతో అంతరాజ్్లంలో పని చేసుత్నాన్డు. శీర్నివాస్ ఒక యువ

రవాణా ఇంజనీర్, అతను భారతదేశ పర్భుతావ్నిన్ నిందించడంలో సహ వాదిగా ననున్ కలిసాడు.

నేను అతనిని హృదయపూరవ్కంగా ఆహావ్నించాను మరియు నాకు దగగ్రగా ఉండమని

హెచచ్రించాను అందువలన అతను తపిప్పోలేడు.

శామ్ పర్జా సమూహం నుంచి తనకు తానుగా బయటకు వచిచ్, దినేష్ చేయి పటుట్కుని, "వెళాద్ం!"

అని అనాన్రు. శీర్నివాస్ కొడాలితో, మేము గాంధీ గారి ఇలుల్ మరియు ఆశర్మ పుసత్కాల గది మరియు

ఇడీల్లు మరియు ఉపామ్ వడిడ్్ంచబడుతునన్ వీధి గుండా వెళుతునాన్ం.

అలాప్హారం తరువాత, మేము వర్క్ షాప్ జరుగుతునన్ కారాయ్లయ భవనానికి వెళాళ్ము. నేలపై

చాపలు పరచి ఉనాన్యి. జరగబోయే కారయ్కర్మాలను చూడడానికి విదాయ్రుథ్లు మరియు అతిథులు

బాలక్నీలో కికిక్రిసిపోయారు. శామ్ గదిమధయ్లో నేలపై కూరుచ్నాన్డు. దినేష్ మరియు నేను వెళిల్

అతనికి ఇరువైపులా కూరుచ్నాన్ము. ఈ పర్దేశం చినన్ది మరియు పర్జలు డజనల్ సంఖయ్లో

పాలొగ్నాన్రు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నా నుంచి కుడివైపు ఉనన్ది మా అతిథేయి(host), కారిత్కేయ సారాభాయ్, పర్ముఖ పరాయ్వరణవేతత్

మరియు భారతదేశ అంతరికష్ కారయ్కర్మ సృషిట్కరత్ కుమారుడు. ఆశర్మపు ధరమ్కరత్లలో ఒకరైన

కారిత్కేయ గారు, ఆ రోజుకు మా అతిథేయి(host). నేను చుటుట్ పర్కక్ల పర్తిషాట్తమ్కమైన గాంధీ

విదావ్ంసులు, కారయ్కరత్లను మరియు చరితర్కారులను చూశాను.

సభ మధయ్లో సాంపర్దాయ గృహాసప్ద తెలల్ ఖాదీ వసత్ర్ం ధరించిన వారు అమృత మోది. వీరు 1955

నుంచి ఆశర్మంలో నివసిసుత్నాన్రు మరియు వీరు భారతదేశమంతా వినోద్ భావాతో కలసి

కాలినడకన తిరిగారు. ఆయనకు పర్కక్నే ఉనన్ది ఎలా భట్, ఇతను 1972 లో భారత సవ్యం

ఉపాధి మహిళల సంఘానిన్ సాథ్పించారు. దేశమ్ండ్ తూతు మరియు ఇతరులు సీనియర్ సభుయ్లుగా

చేరారు.

ఎలా భట్ గారికి పకక్న కూరుచ్నన్ వారు దినా పటేల్, అతని తండిర్, 40 సంవతస్్రాల పాటు

మహాతామ్ గాంధీ రచనల 56,000 పేజీలను 100 సంపుటాలుగా రాయడానికి దోహదపడాడ్్డు. గత

ఏడు సంవతస్్రాలుగా, దినా వీటిని ఎలకాట్ర్నిక్ రూపాంతరం(కంపూయ్టరీకరణ) చేయడం కోసం

శర్మించారు, ఆపిట్కల్ కాయ్రెకట్ర్ రెకగిన్షన్(OCR)లోని అనిన్ లోపాలను ఖచిచ్తంగా

పరిషక్రించడం మరియు మహాతామ్ గాంధీ పదాల యొకక్ సెట్రిల్ంగ్ ఎడిషన్ ను తయారు చేయడం

కోసం కృషి చేశారు.

దినా పటేల్ గారు గాంధీ గారి యొకక్ పర్పంచ పర్ఖాయ్త నిపుణులలో ఒకరు, దీరఘ్కాలం మహాతామ్

గాంధీ శర్మపడి రాసిన రచనలనిన్టిలో పర్తి పదానిన్ చదివారు. నేను కొనిన్ రోజుల కిర్తం ఢిలీల్లో

ఆమెను కలుసుకునాన్ను. గాంధీ గారి జీవితం యొకక్ అనేక కథలను ఒకటి తరావ్త ఒకటి చెపుత్ంటే

నేను పూరిత్గా అశచ్రాయ్నికి గురైయాయ్ను. వారు నాకు చదవటానికి నేను ఇంతవరకు ఎరగని కొనిన్

పుసత్కాలు సూచించారు. దినా పటేల్ గారు గాంధీజీ యొకక్ మానవ రూపంలో ఉనన్ ఎనెస్్ౖకోల్పీడియా

మరియు తన కథలను అభిరుచి మరియు పర్భావితం చేసే విధంగా చెబుతుంది.

చరాచ్ ముగింపు దినోతస్్వానికి ముందు ఒక రోజు ఈ విషయంపై ఆశర్మం వదద్ ఒక చినన్

బృందానిన్ కలుసుకునాన్రు. ఆ సమయంలో శామ్ మరియు నేను రాజసాథ్న్ లో ఉనాన్ము.

రాజసాథ్నోల్ని సెంటర్ల్ యూనివరిశ్టీలో సాన్తకోతస్్వానికి శామ్ అధయ్కష్త వహించారు. ఆ ఉదయం

కారిత్కేయ గారు మన పర్పంచంలో జరిగిన హింసాకాండకు సంబంధించిన మునుపటి రోజు చరచ్

సారాంశమును గురించి కుష్ణణ్ంగా చెపప్డం పార్రంభించారు.

గాంధీజీ బోధనల నుండి మనము ఏం నేరుచ్కునాన్మనన్ది తెలుసుకోవడం. ఉదయ్మానిన్ ముందుకు

నడిపించడానికి తదుపరి దశలను పరిశీలించడానికి మన పర్పంచంలో హింస యొకక్ మూలాలను

చరిచ్ంచటం మా పార్థమిక పని. మనము హింసాకాండను ఒక రోజులో పరిషక్రించలేము, సుదీరఘ్

కాలంగా మనం వయ్కుత్లుగా ఎలా వయ్వహరించాలి అనే విషయానిన్ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలిస్్న

అవసరం ఉంది, అంతే కాకుండా వారిని ఒక సమూహంగా చేరిచ్ మన వాణిని వారికి అధికంగా

వినిపించాలి.

నేను వణుకుతునాన్ను. ఆ ఆదివారం రాతిర్ శామ్ ననున్ పిలిచినపప్టి నుండి, ఈ బారి పర్శన్ ననున్

పీడిసుత్ంది, నా దైనందిన పని పర్భుతవ్ సమాచారానిన్ ఒక డిస్క్ డెర్ౖవ్ నుండి మరొక డిస్క్ డెర్ౖవ్ కు

కాపీ చేసే పనిలో భాగంగా చాలావరకు విచారణ జరిగింది. అయితే, చటట్ం, ఆరడ్్ర్, సరిహదుద్ల

సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన
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సమసయ్లు అవి పర్పంచ శాంతి, అహింస వంటి అనేక అంశాలను నేను వినన్పప్టికీ, గాంధీజీ

బోధనలు నా సౌకరయ్వంతమైన జీవితానికి చాలా దూరంగా ఉనాన్యి. అందుకు నా దగగ్ర తగిన

సమాధానాలు లేదా సప్షట్మైన ఆలోచనలు లేవు.

మునుపటి రోజు కారీత్కేయ గారు చరాచ్ సారాంశానిన్ మూడు పాయింటల్కు కుదించారు. మొదట,

మనం సహనంగా ఉండడం నేరుచ్కోవాలి మరియు వైవిధాయ్నిన్ పోర్తస్్హించడం అవసరం. రెండవది,

మనము తపప్నిసరిగా సహనంగా ఉండడం నేరుచ్కోవాలి మరియు తపప్నిసరిగా భినాన్భిపార్యాలను

పోర్తస్్హించాలి. మూడవది, మనము నిజమైన పర్భావానిన్ కలిగి ఉండాలంటే, మనము నిరభ్యము

యొకక్ ఆవశయ్కతను అరథ్ం చేసుకోవాలి. ఈ మూడు లకష్ణాలు గాంధీ గారి బోధనలలో పర్ధాన

భాగాలుగా ఉనాన్యి.

శామ్ పిటోర్డా ఆ రోజు చరచ్ను పార్రంభించారు మరియు అతను మమమ్లిన్ ఎందుకు పిలిచాడో

మాకు వివరించాడు. వారు ఇపుప్డు పని చేసుత్నన్ వారి పుసత్కం గురించి శామ్ చరిచ్ంచడం గత కొనిన్

నెలలోల్ ఇలాంటి విషయాల గురించి అనేకసారుల్ వినాన్ను. అతను పని చేసుత్నన్ ఒక పుసత్కానిన్

గురించి నేను చరిచ్ంచాను. మనం ఈ పర్పంచానిన్ పునఃరూపకలప్న చేయాలిస్్న అవసరం ఉందని

శామ్ సిదాద్ంతం. మనం చూసుత్నన్టుల్గా, చివరిసారిగా రెండవ పర్పంచ యుదధ్ం తరావ్త

ఐకయ్రాజయ్సమితి, అంతరాజ్్తీయ దర్వయ్నిధి మరియు ఇతర సంసథ్లను రూపకలప్న చేయడం

జరిగిందని మనకు తెలుసు. ఈ పర్పంచం పార్థమికంగా కొనిన్ సంపనన్ మరియు శకిత్వంతమైన

దేశాలు అలాగే మూడవ పర్పంచపు కాలనీలు మరియు పేదరికం, పర్జాసావ్మయ్ం లేని పేద దేశాల పై

ఆధారపడి ఉందని ఈ వయ్వసథ్ యొకక్ వాసుత్శిలుప్లు అంచనా వేశారు.

అయితే, కీనేస్, మారష్ల్ మరియు ఇతరులు గాంధీని పరిగణించలేదు. గాంధీ గారి పర్యతాన్లు

భారతదేశ సావ్తంతార్య్ర్నికి దారి చూపడమే కాకుండా పర్పంచవాయ్పత్ంగా వలసవాద వయ్తిరేక

ఉదయ్మంగా కూడా విసత్రించింది.

నేడు, సోవియట్ యూనియన్ లేదు. యూరోపియన్ యూనియన్ గేర్ట్ బిర్టన్ ను కోలోప్యింది.

రికారుడ్్ సాథ్యిలో భారతదేశం మరియు చైనా దేశాలు అభివృదిధ్ చెందాయి. అయినపప్టికీ, మన

పర్పంచం సాఫీగా పని చేయలేకపోతుంది. ఈ వయ్వసథ్ డిలా పడింది. శామ్ మాటాల్డుతూ,

ఎందుకంటే ఇది నాటి పర్పంచానికి అనువుగా రూపొందించబడింది. ఆ నమూనా నేటి సమయానికి

అనుగుణంగా లేదు.

భారతదేశం చాలా మిగులు ఆహారానిన్ ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది, అయినపప్టికీ భారతదేశ జనాభాలో

చాలావరకు ఇపప్టికీ ఆకలితో బాధపడుతునాన్రు. పర్పంచవాయ్పత్ంగా సంకుచితం కనాన్ అసమానత

బాగా పెరిగింది. వాయ్ధులు, సరిపోని నీరు, పేదరికం వంటి అనేక సమసయ్లు పర్పంచానిన్

పీడిసుత్నాన్యి.

ఆపై ఇకక్డ తగినంత హింస ఉంది. ఒక రాషట్ర్ం ఇతర రాషాట్ర్లపై హింసకు పాలప్డుతుంది అలాగే

తన సవ్ంత పర్జల పటల్ కూడా వయ్తిరేకంగా ఉంది. తీవర్వాద దాడులు, ఒక వరాగ్నికి చెందిన వారు

ఇతర వరాగ్నికి చెందిన వారిపై హింసలకు పాలప్డడం. మానభంగం, హతయ్, మరియు దురాభ్షలు

లాంటి వయ్కిత్గత హింసలు కూడా చాలా వాయ్పిత్ చెందుతునాన్యి

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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శామ్ ఒక సాంకేతిక ఆశావాది. మన ఆధునిక కాలంలో మనకు అసమానమైన అవకాశం ఉందని

ఆయన నముమ్తునాన్రు. మనం వాయ్ధి నయం చేయగలము. మనం పరిశుభర్మైన నీటిని

పొందగలము. మనం అంతరాజ్్లానిన్ వేగవంతం చేసి మరియు పర్పంచవాయ్పత్ంగా వాయ్పింప

చేయగలము అలాగే దానిని ఉచితముగా అందించగలము. మనం గోల్బల్ వారిమ్ంగ్ తగిగ్ంచవచుచ్.

కానీ, వీటిలో దేనినైనా చేయాలంటే, మన పర్పంచ పరిపాలన వయ్వసథ్ను పునఃరూపకలప్న చేయాలి.

మనం కేవలం మానవ హకుక్లపై దృషిట్ పెటట్కూడదు, మానవ అవసరాలపై కూడా దృషిట్ పెటాట్లి అని

శామ్ తరచుగా చెబుతుంటారు.

శామ్ తన చరచ్ ముగిసిన తరువాత దినేష్ తిర్వేది మాటాల్డారు. సుదీరఘ్కాలం పారల్మెంటు సభుయ్డిగా

ఉనన్ ఒక ఆధాయ్తిమ్క మరియు ధారిమ్కమైన వయ్కిత్ శామ్. నేను ఢిలీల్లో వారి ఇంటిలోనే ఉనాన్ను.

అలాగే నేను వారిని దగగ్రగా తెలుసుకోవటానికి అవకాశం వచిచ్ంది.

దినేష్ మాటాల్డుతూ, మా ఆధునిక పర్పంచంలో పర్ధాన సమసయ్లలో ఒకటి ఒక కమూయ్నిటీ మరో

కమూయ్నిటీని గుడిడ్్గా దేవ్షిసుత్ంటారు అని చెపాప్రు. విపరీతమైన దేవ్షం కారణంగా, వయ్కిత్గత

నిరణ్యం తీసుకోలేనని ఒక వయ్కిత్ విశవ్సించడం, ఎందుకంటే ఈ దేవ్షం తన సొంత సమాజం యొకక్

ఏకాభిపార్యం నుండి ఉదభ్వించింది. ఇది హింస బాధితుల వయ్కిత్ పర్ధానవాదం కాదు, వారు ఇకపై

వయ్కిత్గతంగా మానవులు కారు, వారు కేవలం ఇతరులను దేవ్షిసుత్ంటారు.

ఈ హింస తరచుగా జాతీయవాద లేదా కుల వివకష్త నుంచి ఉదభ్వించింది, కానీ చాలా తరచుగా

మతం నుంచి పుడుతుంది. మనలిన్ మనం పరిశీలించుకోవాలి అని దినేష్ చెపాప్రు, మతంపై దృషిట్

సారించడం పర్పంచానికి అవసరం లేదు, కానీ ఆధాయ్తిమ్కతపై దృషిట్ పెటాట్లి అని అనాన్రు. మనలిన్

మనమే మారుచ్కోవాలి, అపుప్డే ఇతరులను కూడా మారచ్గలము.

తరావ్త దీనా పటేల్ పర్సంగించారు. హింసను ఆపడానికి ఉతత్మ మారగ్ం మిమమ్లిన్ మీరే ఆపుకోవాలి

అని ఆమె చెపిప్ంది. వియతాన్ం యుదధ్ం సమయంలో చితీర్కరించబడిన ఒక యువకుడి కథను ఆమె

చెపిప్ంది. అతను గొపప్ శాసత్ర్వేతత్ అయిన ఐన్ సీట్న్ కు లేఖ రాసి ఏమి చేయాలని అడిగాడు. "గాంధీ

లాగా పనిచేయాలి" అని ఐన్ సీట్న్ సాధారణ జవాబుతో తిరిగి లేఖ రాశారు.

అతనికి అరథ్ంకాకపోవడంతో, ఐన్ సీట్న్ కు తిరిగి లేఖ రాసి దాని అరథ్ం ఏమిటని అని అడిగాడు. ఐన్

సీట్న్, "చటాట్నిన్ అవిధేయుడని" అని సప్ందించారు. ఆ బాలుడు మూడు సంవతస్్రాలు జైలుకు

వెళాళ్డు. ఆ బాలుడి పేరు జీన్ షార్ప్, అతను అహింసా పర్ముఖ పర్చారకులలో ఒకరు మరియు

ఇతని పని పర్పంచవాయ్పత్ంగా శాంతియుతమైన విపల్వాలపై పర్భావానిన్ చూపించింది.

సంభాషణ నెమమ్దిగా పురోగమించింది. నేను కొనిన్ గమనికలను రాసుకునాన్ను, కొనిన్ ఫోటోలు

తీసుకునాన్ను అలాగే కొనిన్ సంకిష్పత్ పాయింటల్ను టీవ్ట్ చేసేందుకు పర్యతిన్ంచాను, తదావ్రా

పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్జలు ఈ చరయ్ గురించి తెలుసుకుంటారు. నేను చెపేప్దానిన్ గురించి కూడా

నేను కలవరపడాడ్్ను, నా చేతితో వంకరటింకర వార్సిన గమనికలు ఉనాన్యి వాటిని పేజీలకు

చేరుప్లు చేసూత్, పర్ముఖ చరితర్కారుల పుసత్కాలను చూసి నేను బాగా మెచుచ్కునాన్ను.

సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన
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గుజరాత్ రాషట్ర్ంలో గార్మీణ మహిళలకు సవ్తంతర్ంగా సహాయపడటానికి ఒక సుసంగతమైన

సంసథ్ను సుషామ్ అయయ్ంగార్ సాథ్పించారు. మహిళలపై హింసను గురించి మాటాల్డుతూ, మేము

మౌనంగా ఉండి, మనం హింసను చటట్బదద్ం చేసాత్ం. మనం హింసకు కారణాలను వరీగ్కరించవలసి

అవసరం ఉందని ఆమె అనాన్రు, కొనిన్ రకాల హింసలు ఇతర రకాల హింస కనాన్ తీవర్మైనవిగా

మారాయి. మేము చాలా తరచుగా లైంగిక వేధింపులు మరియు అతాయ్చారం కూడా చటట్బదద్ం

చేసాత్ము. కానీ మహిళలు సప్ందిసూత్ నిరోధిసేత్, మేము ఆ పర్తిసప్ందనను విమరిశ్సాత్ము మరియు

నేరారోపణ చేసాత్ము.

హింసకు పర్తిసప్ందనగా హింసాకాండను గాంధీ గారు ఎపుప్డూ కూడా సమరిద్ంచలేదు. తన సొంత

పర్జల పటల్ బిర్టిష్ పాలన దౌరజ్్నయ్ం, అధిక కూర్రతవ్ం మరియు అణచివేత ఉనన్పప్టికీ, అతను

అపప్టికీ 1857 తిరుగుబాటును సమరిద్ంచలేదు. కలకతాత్ భీకరమైన హతయ్లు మరియు 1946లో

బీహార్ అలల్రల్ సంభవించిన తరువాత పర్జలు ఒకరినొకరు చంపడం పార్రంభించినపుప్డు, వారు

హింసను ఆపకపోతే, గాంధీగారు చివరి శావ్స వరకు ఉపవాసం పాటించటానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు.

"ది ఆఫిర్కన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ గాంధీ" పుసత్క రచయిత అనీల్ నౌరిత్యా, దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో

హింసాకాండ నిరామ్ణాతమ్క రూపం, వరణ్వివకష్ యొకక్ మొతత్ం వయ్వసథ్కు వయ్తిరేకంగా కూర్రమైన

హింసాకాండలో, మండేలా వంటి నాయకులు మానవ శకిత్ని శకిత్వంతం చేయడం దావ్రా తమ

శకిత్తో పోటీ పడాలని నిరణ్యించుకునాన్రు. వాసత్వానికి మండేలా, ఆఫిర్కాలోని అనేక ఇతర

నాయకులు గాంధీగారి అనుచరులు.

గాంధీ తన అనుచరులతో నిరంతరంగా చరచ్లు జరిపారు, భరించలేని అకర్మాలు ఎదురైనపుప్డు

కొంత హింస అవసరం. గాంధీ రచనలు చదివి నెలస్్న్ మండేలా ఇలా రాసారు, అతను సాధారణ

నిరసన కంటే ఎకుక్వ తిరుగుబాటు చేయాలిస్్ వచిచ్నపుప్డు వారు వేరే విధమైన హింసను

ఎనున్కోవాలి చేయాలనే నిరాధ్రణకు వచాచ్డు. పర్జలు జీవితానిన్ కోలోప్యే పర్మాదం తకుక్వగా ఉనన్

విధవ్ంసం యొకక్ మారాగ్నిన్ అనుసరించారు.

తరువాత ఇలా భట్ పర్సంగించారు. ఈమె సవ్యం ఉపాధి మహిళల సంఘం యొకక్ సాథ్పకులు,

ఈ సంఘం 1.3 మిలియనల్ మహిళా సభుయ్లను కలిగి ఉంది. పర్శాంతత మనకు కావాలిస్్న లకష్య్ం

అని ఆమె చెపాప్రు. మనం సాధించామా లేదా అనేది పెదద్ విషయం కాదు. మనం దాని కోసం

పర్యతిన్సూత్ వుండాలి ఎందుకంటే చీకటి పునరావృతం కాదు.

ఇలా భట్ పర్సంగిసూత్, గాంధీ గారు మాతర్మే కాదు కింగ్ కూడా అదే చెపాప్రు, అహింస అంటే

హింస లేకపోవడమే కాదు, దాని అరథ్ం పేర్మ ఉనన్టుల్. కింగ్ తన పర్సంగాలు మరియు

ఉపనాయ్సాలలో తరచుగా ఈ నేపథయ్ంపై విమరశ్లు చేసూత్, "దేవ్షం దేవ్షానిన్ వెలివేయదు, కానీ పేర్మ

మాతర్మే దేవ్షానిన్ తరిమి వేయగలదు" అని చెపాప్రు. ఇలా భట్ యొకక్ వాయ్ఖయ్లు తరచూ పర్జలను

ఆలోచింపచేసాత్యి, హింస యొకక్ మూలాలు నిరామ్ణాతమ్కంగా ఉనాన్యని భావన. ఇది మన

సమాజాల నిరామ్ణంలోకి బాంబులు మరియు తుపాకీలను తీసుకొచిచ్ంది.

దీని తరువాత, అనామిక్ షా, "గాంధీ విశవ్విదాయ్లయం" గా పిలువబడే గుజరాత్ విదాయ్పీఠ్ యొకక్

వైస్ ఛానస్్లర్ 1920 లో సంసథ్ను సాథ్పించారు. ఈ విశవ్విదాయ్లయ అనిన్ పాఠయ్కర్మాలలో గాంధీ

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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గారి విలువలను చేరచ్డానికి పర్యతిన్ంచారు. విదాయ్రుథ్లు ఎలా నేయాలో (spin thread)

నేరుచ్కుంటారు. శారీరక శర్మ పాఠశాల విదయ్లో రోజువారీ భాగంగా ఉంటుంది.

పొర్ఫెసర్ షా ఆరోగయ్ సమసయ్ల గురించి మాటాల్డారు. అనారోగయ్ కారణంగా పర్జలు మరణిసుత్నాన్రు

ఎందుకంటే అవసరమైన మందులకు డబుబ్ చెలిల్ంచలేక. మానవ ఆరిథ్క అవసరాలు పర్పంచంలో

నిరంతరంగా పెరుగుతునన్ ఆరిథ్క అసమానతలో మానవాభివృదిధ్ అవసరమవుతుండటంతో

వీటనిన్ంటినీ ఎలా దాచిపెటాట్మో కూడా ఆయన వివరించారు.

ఆసిత్ పునరవ్య్వసీథ్కరించడం దావ్రా పర్జలు తమను తాము ఎలా ఏలుకుంటారో అనే పార్థమిక

అంశానిన్ పునఃరూపకలప్న చేయడం దావ్రా పర్భుతవ్ం ఆరోగయ్ సమసయ్లను ఏ విధంగా

సంబోధించిందో అనామిక్-జి గారు ఒక ఉదాహరణతో తెలిపారు. జపానోల్, పర్తేయ్కహకుక్ వయ్వసథ్

సవరించబడింది కాబటిట్ పర్తేయ్కహకుక్లు ఆరోగయ్ సంబంధిత వాణిజేయ్తర ఉపయోగానికి ఇకపై

పర్భావవంతంగా పనిచేయవు. అంటే పర్భుతవ్మో లేదా సంసథ్ పర్జలకు ఇవవ్డానికి ఔషధాలు ఉతప్తిత్

చేసేత్, వారు అలా చేయవచుచ్.

అమెరికాలో పర్తేయ్కహకుక్ల గురించి నేను ఎపప్టికపుప్డు అధయ్యనం చేసినపప్టికీ ఇలా

అందుబాటులో ఉనన్ జాఞ్నం గురించి ఎనన్డూ వినలేదు. ఈ అంశానిన్ నేను చాలా ఉతాస్్హంగా

కనుగొనాన్ను. రోజంతా, నాకు ఈ రకమైన ఆలోచనలే వసుత్నాన్యి. చారితర్క కథలు, మహాతామ్

గాంధీ గారి తతవ్శాసత్ర్ పరిజాఞ్నం మరియు మన ఆధునిక పర్పంచానికి ఆ పాఠం యొకక్ ఉపయోగం

అని ఒకటి తరువాత ఒకటిగా పర్జలు జాగర్తత్గా చరిచ్ంచడం ముమమ్రం చేసారు.

గాంధీ గారి కీలక చరితర్కారులలో ఒకరైన పొర్ఫెసర్ సుధీర్ చందర్ మన సవాళళ్ను సంగర్హించారు.

చారితార్తమ్క సంఘటనలు మరియు మనుషుల పేరల్తో ఢిలీల్ వీధుల పేరుల్ ఎలా పేరు పెటాట్రో ఆయన

వివరించారు. పర్సుత్త సంఘటనల ఆధారంగా పేరు మారచ్డం ఎలాగో ఉదాహరణగా చెపప్బడింది.

పొర్ఫెసర్ చందర్ ఈ ధోరణిని "పర్సుత్త సమాజ పరిరకష్ణ పర్సుత్తం కోసం (the society for the

preservation of the present.)" అని పిలిచారు. మన చరితర్ను పార్ధమిక పాఠశాల విదాయ్రిధ్

ఆ రోజు అభాయ్సం తరావ్త తుడిచిపెటేట్ పలక లాగ చూడకూడదని ఆయన అనాన్రు. మన చరితర్ను

మనం సజీవంగా ఉంచుకొని దాని నుంచి నేరుచ్కోవాలి.

…

దగగ్రలో ఉనన్ కాయ్ంటీనోల్ పూరితో పాటు కూరలు, ఢోకాల్ మరియు మజిజ్్గలతో కూడిన మంచి

రుచికరమైన భోజనం చేసిన తరావ్త మేము ఆశర్మానికి తిరిగి చేరుకునాన్ము. నేను కొనిన్

వాయ్ఖాయ్నాలు చేయమని అడిగాను, దానితో నేనూ ధైరాయ్నిన్ పొందాను. ఏమీ రికారిడ్్ంగ్ చేయకుండా

వదిలేసాను. మరుసటి రోజు నేను చేతితో రాసిన రెండు పుటల గమనికలు ఉనాన్యి. కానీ ఇంటికి

తిరుగు పర్యాణంలో నేను విమానంలో గడిపిన 17 గంటల నేను "చటట్ం యొకక్ నియమాలు"

మరియు "మన పర్పంచంలో హింస" మధయ్ ఉనన్ సంబంధానిన్ అరథ్ం చేసుకుని పునరిన్రామ్ణం

చేసేందుకు పర్యతిన్సుత్నాన్ను.

సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన
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1963 లో, జాన్ F. కెనెన్డీ లాటిన్ అమెరికా దౌతయ్వేతత్ల బృందానిన్ ఉదేద్శించి పర్సంగించారు.

"మనము విపల్వాతమ్కంగా శాంతియుత మారాగ్లను అసాధయ్ం చేసేత్, విపల్వాతమ్క హింసాతమ్కమైన

మారగ్ములు అనివారయ్ం." అని వివరించారు.

జాన్ ఎఫ్. కెనెన్డీ ఒక పిచిచ్వాడి యొకక్ హింసాతమ్క చరయ్తో చంపబడాడ్్డు కానీ ఐదు సంవతస్్రాల

తరువాత మారిట్న్ లూథర్ కింగ్ వియతాన్ం యుదధ్ం గురించి మాటాల్డినపుప్డు అతని వాకాయ్ల

గురించి ఆశభావం వయ్కత్ం చేసాడు. వియతాన్ం యుదధ్ం వియతాన్ం పర్జలకు వయ్తిరేకంగా

ఆశచ్రయ్కరమైన హింసాతమ్క చరయ్ అని మారిట్న్ లూథర్ కింగ్ చెపాప్రు.

అరథ్ం చేసుకోని లేదా మదద్తు ఇవవ్ని యుదధ్ంపై పోరాడటానికి ముసాయిదా చేసి అమెరికన్

బాలబాలికలపై వయ్తిరేకంగా జరిగిన హింస ఒక ఆశచ్రయ్కరమైనవి చరయ్గా అని కూడా అనాన్రు.

అమెరికా రాషట్ర్ంలో నలల్జాతీ పురుషులు మరియు మహిళలపై జరిగిన హింసాకాండ మరొక

విధవ్ంసక హింస అని నొకిక్ పర్సాత్వించారు.

కెనెన్డీ చెపిప్న వాకాయ్లనీన్ మనం మరిచ్పోయామని కింగ్ వాపోయారు. వారు దీనిని "విలువలోల్

అసాధారణమైన విపల్వం" అని పేరొక్నాన్రు. మనం సమాజ మారుప్కు గల మూల కారణాలను

గురిత్ంచి మనం "ఒక వసుత్వు ఆధారిత సమాజం నుంచి ఒక మానవ ఆధారిత సమాజం" వైపు

కదలడం తపప్నిసరి. మన పర్పంచానిన్ మనము తపప్కుండా పునఃరూపకలప్న చేయాలని వారు

చెపాప్రు.

మన పాలన వయ్వసథ్ మారుప్ దావ్రా నేడు మన పర్పంచంలో మనము కనుగొనన్ నిరామ్ణాతమ్క

పరిసిథ్తులను గురిత్ంచి పరిషక్రించడమే ఏకైక మారగ్ము. మనము చటట్ నియమానిన్ పేర్రేపించడం

దావ్రా దీనిని సాధించగలం. అమెరికాలో, 'విమోచన పర్కటన' మరియు రాజాయ్ంగంలోని 13 వ

సవరణ తరావ్త బానిసతవ్ం నుంచి విముకిత్ కలుగుతుంది.

వాసత్వానికి బానిసతవ్ం యొకక్ అధికారిక రదుద్కు బదులుగా వెంటనే US లో కౌలుకు సేదాయ్నికి

వయ్తిరేకంగా పోరాటం జరిగింది. భారతదేశంలో కౌలుకు సేదయ్ము రైతులు మరియు దకిష్ణాఫిర్కాలో

విదేశీ ఒపప్ంద వయ్వసథ్తో మహాతామ్ గాంధీ పోరాడారు. భారతదేశంలో అసంకలిప్తమైన బానిసతవ్ం

చివరికి గిరిటిట్య అని పిలవబడే కిల్షట్మైన వయ్వసథ్ను 'ఇండియన్ ఇమిగేర్షన్ యాక్ట్, 1917' చటట్

విరుదద్ం చెయయ్డంతో ముగిసిపోయింది.

ఓటు హకుక్ కోసం పోరాటం కేవలం ఓటు వెయయ్డానికి హకుక్ కలిప్ంచినపుప్డు మాతర్మే

పరిషక్రించబడుతుంది. దకిష్ణాఫిర్కాలో వరణ్వివకష్ ముగిసిన తరువాత మాతర్మే, US లో 1964 లో

పౌర హకుక్ల చటట్ం దావ్రా వేరుచేయడం గురించి పర్సంగించబడింది. పర్తి పోరాటం ముగియగానే,

ఒక కొతత్ పోరాటం పార్రంభమవుతుంది.

ఈ సమసయ్లనీన్ ఏమాతర్ం పరిషక్రించబడలేదు, కానీ అవి నిరంతర పోరాటంలో భాగంగా మాతర్మే

పర్సంగించబడాడ్్యి. ఇపప్టికీ మన పర్పంచంలో బానిసతవ్ం ఉంది. U.S. సారవ్తిర్క ఓటుహకుక్ను

పర్కటించింది. అయితే ఎనిన్కల పనున్ ఇపుప్డు వివకష్త కలిగిన ఓటరు గురిత్ంపు చటాట్లు చేత భరీత్

చేయబడింది కానీ ఇవి లేని మోసపూరిత ఓటరు సమసయ్ను తగిగ్ంచడానికి ఏమి చేయలేదు, కానీ

పర్జలను ఓటు వెయయ్కుండా నిరుతాస్్హపరిచింది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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మనం మన పర్పంచానిన్ ఎపప్టికీ పరిపూరణ్ంగా చేయలేము, మనము అనుయ్ల చేత వంచబడిన ఒక

సమసయ్ను కనుగొనన్పుప్డు మన దగగ్ర ఉనన్ సాధనాలను మనం తపప్క ఉపయోగించాలి. వాటిలో

అతయ్ంత శకిత్వంతమైనది చటట్ నియమం. పర్జాసావ్మయ్ సమాజంలో, మనం మన పర్భుతావ్నిన్

పొందాము. మనము పర్జలుగా మా నియమాలు మరియు మా బాధయ్తలను నిరవ్చించాము. మన

పర్భుతావ్లు కొనిన్సారుల్ అసప్షట్ంగా నిరల్కష్య్ంగా కనిపిసుత్నన్పప్టికీ (చాలా తరచుగా అవి అసప్షట్ంగా

నిరల్కష్య్ంగా కనిపిసాత్యి) మనము మన యాజమానాయ్నిన్ తిరిగి తీసుకునన్పుప్డు మరియు చటట్

నియమానిన్ పర్యోగించినపుప్డు అసలైన మారుప్ రావడం మొదలవుతుంది.

చటట్ నియమాలకు మూడు సూతార్లు ఉనాన్యి. మొటట్మొదటిది, చటట్ం ముందుగానే వార్యాలి

తదావ్రా చటట్పర్కారం, చటట్విరుదధ్ంగా, ముందుగా చేసిన పనిని చటట్విరుదధ్ం అని పర్కటించాలి.

మనది మనుషుయ్ల దేశం కాదు చటాట్ల సామార్జయ్ం అని, ఈ సూతర్ం యొకక్ అరాధ్నిన్ జాన్ ఆడమ్స్్

అనరగ్ళంగా పేరొక్నాన్రు.

రెండవ సూతర్ం, చటాట్లను పర్జలకు తెలియజేయాలి. పర్పంచంలో చటాట్నిన్ అశర్దధ్ చెయయ్డం

కష్మించరాదు, సప్షట్ంగా మరియు తేలికైనదిగా ఉంటుంది. కానీ చటట్ం యొకక్ పర్చురణ తరచుగా

ఉలల్ంఘించబడుతుందని నా అనుభవం నుండి నేను నేరుచ్కునాన్ను.

మొదటి రెండు సూతార్లు, వార్సి ఆపై వాటిని పర్చురించడం అవసరమైనవే కానీ సరిపోవు. దకిష్ణ

అమెరికాలో తెలల్వాళళ్ భోజనం కౌంటరల్ వదద్ నలల్జాతి పర్జలు భోజనం తినరాదు అని పేరొక్ంటూ

ఒక చటట్ం ఉండవచుచ్. ఈ సూతార్లు రెండూ సంతృపిత్ పరచగలవని మేము విసత్ృతంగా పర్సారం

చేయవచుచ్. ఇది చటట్ం లాంటి నియమం మాతర్మే, కానీ ఇంకా చటట్ నియమం కాలేదు.

ఆ చటాట్ల మూడవ సూతర్ం సాధారణమైనది. అవి కేవలం ఒక వయ్కిత్కి లేదా ఒక సమూహానికి

మాతర్మే వరిత్ంచదు. "భారతీయులు మరియు ఆసియనుల్ (Indians and Asiatics)" తమకు

తాము నమోదు చేసుకోవాలి. గాంధీ గారు దకిష్ణాఫిర్కాలో తన సతాయ్గర్హంలో పోరాడిన చటట్

నియమాల యొకక్ పార్థమిక ఉలల్ంఘన రిజిసేట్ర్షన్ పనున్కు ఒక పౌండ్ చెలిల్ంచి వారి రిజిసేట్ర్షన్

పతార్లను అనిన్ సమయాలోల్ తమ వెంట తీసుకువెళాల్లి.

మన ఆధునిక పర్పంచంలో ఇపప్టికీ హింసలు ఉనాన్యి. మనకు మళీళ్ ఇబబ్ందులు తపప్వు. రాషట్ర్

హింస, తీవర్వాదుల హింస, పర్జల వారి పొరుగువారికి మరియు వారి కుటుంబాలకు వయ్తిరేకంగా

హింసలు ఉనాన్యి అని శామ్ హింసల గురించి తెలిపారు. మన గర్హానికి వయ్తిరేకంగా భూగోళం

వేడిమి(global warming) మరియు కాలుషయ్ం అని ఆశచ్రయ్కరమైన హింసలు ఉనాన్యి.

వాయ్ధులు, నీళల్ కరువు ఆహార మిగులు సమయంలో కరువు హింసలు అని భౌతిక హింసకు మించి

అనేక రకాల హింసలు ఉనాన్యి.

చటట్ం అనిన్ంటికీ సమానంగా వరిత్సుత్ందని చటట్ నియమం చెబుతుంది. కానీ నేడు అది జరగటేల్దు.

మనము దానిని సరిదిదాద్లి. కానీ మనకు దానిని మరింత సరిదిదాద్లిస్్న అవసరం ఉంది మరియు

రాజకీయ అవకాశాల సమానతవ్ంతో ఆరిథ్క సమానతవ్ం తీసుకురావాలిస్్న అవసరం ఉంది. మన

పర్భుతావ్లు ఎలా పని చేసే తీరుని మారచ్డం దావ్రా మాతర్మే, పర్పంచానిన్ పునఃరూపకలప్న

చేయడం దావ్రా నేడు మనము ఎదురొక్ంటునన్ సమసయ్లను పరిషక్రించగలం.

సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన
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మన అంతరాజ్్ల పర్పంచంలో మనము మరో సమసయ్ను కూడా పరిషక్రించాలి. అందరికి జాఞ్నానిన్

సమానంగా అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతరాజ్్లం వాగాద్నాలు గొపప్గా ఉనన్పప్టికీ, మనం రహసయ్

జాఞ్నానిన్ ఎకుక్వగా చుటుట్పకక్ల ఉనన్ ఆవరణలో దాచిపెడుతునాన్ం. అకక్డ మేము పెర్ౖవేటు పారీట్ల

నుండి లైసెన్స్్ పొందాలి మరియు ఆ జాఞ్నంతో మనం విదాయ్వంతులం కావచుచ్. విజాఞ్న సారవ్తిర్క

పార్పిత్ మన కాలంలో గొపప్ వాగాద్నం, మన తరం యొకక్ గొపప్ సవాలు అని కూడా చెపప్వచుచ్.

భవిషయ్త్ కోసం మన వారసతవ్ సంపదను వదిలేయడానికి ఇది మనకు ఒక గొపప్ అవకాశం,

మనలిన్ పర్జాసావ్మయ్ సమాజంగా మనమే పరిపాలించడం కోసం పునాది వేయగల గొపప్ సాథ్యిని

కలిగి ఉంటాము. .

...

2016 చివరినాటికి శామ్ోత నా పర్యాణం ననున్ మేలొక్లిపింది. ఇది అమెరికా సంయుకత్

రాషాట్ర్లలో 10 సంవతస్్రాల పోరాటానికి విరుగుడుగా పనిచేసింది, ఇకక్డ నేను చటట్ం

పర్చురించడానికి దావా వేసాను, సమాఖయ్ నాయ్యనిరేణ్తలు మాటాల్డే పర్జా భదర్తా సంకేతాల గురించి

మెపిప్ంచారు. భారతదేశంలో యాతర్ నా కళుళ్ తెరిపించింది అంతే కాకుండా నాకు విశావ్సం

ఇచిచ్ంది. పోరాడుతూ ఉంటే మన పర్పంచానిన్ మనము మారచ్గలమని నాకు నమమ్కం కలిగింది.

గాంధీ ఆశర్మం సందరశ్న, రాజసాథ్నోల్ పర్సంగాలు, ఢిలీల్లో పారల్మెంట్ సభుయ్లతో సమావేశాలు,

మొదలైనవి నా అనుభవాల భాండాగారము. నేను మొదట ఢిలీల్కి వచిచ్నపుప్డు ఈ పరయ్టన

పర్తేయ్కమైనదని నాకు తెలుసు. శామ్ కొనిన్ గంటల ముందే అకక్డికి చేరుకునాన్రు. నేను ఒక

పోర్టోకాల్ అధికారిని విమానం తలుపు దగగ్ర కలుసుకునాన్ను. దిగుమతి సుంకములను

తరలించారు. నేను దినేష్ తిర్వేది పర్భుతవ్ బంగళాకి చేరుకుని మొదటిసారి దినేష్ ను ముఖాముఖిగా

కలుసుకునాన్ను. పర్సుత్తం ఒక ఆకరష్ణీయ వాయ్పారవేతత్, మానవ్ సింగ్, ఒక ఎయిర్ అంబులెన్స్్ సేవ

మరియు అనేక విమాన సంసథ్ల యజమాని మరియు దినేష్ మరియు శామ్ యొకక్ పాత మితుర్డు.

మానవ్ మాకు తాజ్ హోటల్ వదద్ జపనీస్ రెసాట్రెంటుక్ విందుకు తీసుకు వెళాల్రు. మేము మతుస్్టోకే

సూప్ తాగుతూ, సుషీ తినాన్ము, మదర్ థెరిసాస్్ విషయం వచిచ్ంది.

మానవ్ మాటాల్డుతూ "ఓహ్! ఆమెలో ఏదో ఉంది!" అతనిని మీరు ఆమెను కలుసుకునాన్రా అని

అడిగాను. మానవ్ నవువ్తూ, మదర్ థెరిసాస్్ తన నామకరణ వేడుకలో అధయ్కష్త వహించారని నాకు

చెపాప్డు. అతను కూడా కాథలిక్ ఏమో అని అడిగాను అతను నవువ్తూ కాదు అనాన్రు. ఆ పటిట్ంపు

లేదు, ఆమె ఒక పాత కుటుంబ సేన్హితురాలు. అతను తన జేబు నుంచి నవువ్తూ ఉనన్ మదర్

థెరిసాస్్తో తను శిశువుగా ఉనన్పుప్డు దిగిన పోటోను తీసాడు.

నాకు నచిచ్ంది. అపుప్డు శామ్ ఆపి. "ఓహో అవును, ఆమె ఉదారంగా పనిచేసాత్రు, నాకు గురుత్ంది

ఒకసారి ఆమె విమానంలో పర్యాణిసుత్నన్పుప్డు నా దగగ్రకు వచాచ్రని మరియు శామ్ మీరు దీనిని

చదివి వినిపించాలి." అని చెపాప్రు. ఆమె శామ్ుక కారుడ్్ను అందజేసింది దానిపై ఒక బైబిల్

గర్ంథంలోని మాటలు ఉనాన్యి. ఆమె చాలా పనులు చేసింది, అతను ఇపప్టికీ తన కారుడ్్లను తన

దగగ్ర ఉనాన్యని శామ్ చెపాప్రు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నిజంగా ఇది చాలా అదుభ్తంగా ఉందని నేను వాయ్ఖాయ్నించాను, ఇకక్డ మేము నలుగురం భోజనం

చేసుత్నాన్ము మరియు మాలో ఇదద్రికి మధర్ థెరిసాస్్ తెలుసు. శామ్ మరియు మానవ్ నవవ్డం

పార్రంభించారు.

దినేష్ కోలక్తా పారల్మెంటు సభుయ్డు, తన కారాయ్లయం మదర్ థెరిసాస్్ పర్ధాన కారాయ్లయానికి

సమీపంలో ఉండేది. దినేష్ సిగుగ్పడుతూ, తను మరియు తన భారయ్ అతని చినన్ కారులో మదర్

థెరిసాస్్తో కలిసి తిరుగుతునన్టుల్ వివరించాడు. ఆమె ముందు సీట్ లో కూరుచ్ని దినేష్ మరియు

అతని భారయ్కు ఎలా డెర్ౖవ్ చేయాలో మరియు ఎకక్డికి వెళాల్లనే సూచనలను ఇచిచ్ంది. ఆమె నోబెల్

శాంతి బహుమతిని అందుకునన్ తరువాత తిరుగు పర్యాణంలో దినేష్ ఆమెతో ఢిలీల్ నుండి

కోలక్తాలోని ఇంటి వరకు ఆమెతో కలిసి పర్యాణించాడు. "ఆమె దృఢసంకలప్ఉంది," అని దినేష్

వాయ్ఖాయ్నించాడు.

మేము నలుగురం విందు చేసుత్నాన్ం, మదర్ థెరిసాస్్ మాలో ముగుగ్రికి వయ్కిత్గతంగా తెలుసు. నేను

పర్భావితం అయాయ్ను. నేను భారతదేశంలో నుంచి చాలా నేరుచ్కోవాలి. ఈ సతాయ్గర్హ పర్చారం

విజయం నా యొకక్ ఆశలను పునరుదధ్రించింది. అమేరికా(U.S), యూరప్ల నుంచి చటట్పరమైన

దాడుల తో నేను నిరాశకు గురయాయ్ను. భారతదేశంలో నేను నిరాశ సొరంగం చివర వెలుగు

చూశాను. భారతదేశంలో పర్జలు వింటునాన్రు కాబటిట్ మళీళ్ భారతదేశానికి తిరిగి రావాలని నేను

నిశచ్యించాను. నేను అవగాహన తెచుచ్కొని నా పాలకులు అవగాహన నేరాప్లని ఇంకా నేను దీనిన్

జసిట్స్ రనాడే లాగ చేయాలని కోరుకునాన్ను. పరిజాఞ్న పొందడం మన కాలపు గొపప్ వాగాద్నం

మరియు ఆ వాగాద్నానిన్ నిజం చేయడం మన కాలపు గొపప్ సవాలు. నా పర్యతాన్లను

పునరుదధ్రించడానికి భారతదేశం నుండి తిరిగి వచాచ్ను.

సబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచనసబరమ్తి ఆశర్మ సందరశ్నపై సూచన
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సబరమ్తి ఆశర్మం వదద్, శామ్ పిటోర్డా రచనలలో గమనికలు డౌన్ జాట్స్్.

సబరమ్తి ఆశర్మం వదద్ సారాభాయ్-జి (సంచికతో) అలాప్హారం తీసుకుంటునాన్రు.
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సబరమ్తి ఆశర్మం వదద్ ఫోటోలు కోసం కార్ల్, శామ్ మరియు దినేష్ తిర్వేది పోజు ఇసుత్నాన్రు.

కోచర్బ్ ఆశర్మం వదద్ విదాయ్రుథ్లు నూలు వడకుతునాన్రు.
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కోచార్బ్ ఆశర్ంలో గాంధీ యొకక్ పోస్ట్ కారుడ్్లను ఇలా భట్ వీకిష్సుత్నాన్రు.

పాఠశాల పిలల్లు సబరమ్తి ఆశర్మం వదద్కు చేరుకునాన్రు.
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అమెరికా మరియు ఇండియాలో జాఞ్నానికి పార్పయ్త,అమెరికా మరియు ఇండియాలో జాఞ్నానికి పార్పయ్త, డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డాడాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా

యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.

జూన్ 14, 2017, ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్,జూన్ 14, 2017, ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, శాన్ ఫార్నిస్్సొక్శాన్ ఫార్నిస్్సొక్

రాయబారి వెంకటేషన్ అశోక్. చాలా కాలం నుంచి నాకు తెలిసిన కార్ల్, నా సేన్హితుడు, భారత

దేశంలో మరియు యు. ఎస్. లో కలిసి పనిచేసాం. మన హోస్ట్, శీర్ కాలే. లేడీస్ అండ్ జెంటిలెమ్న్.

నమసాక్రం.

ఈ పర్తేయ్క కారయ్కర్మంలో భారతదేశం మరియు అమెరికా మధయ్ జాఞ్నానిన్ పంచుకోవడం గురించి

మీతో మాటాల్డడం నిజంగా నేను అదృషట్ంగా భావిసుత్నాన్ను.

దాదాపు 2006 మధయ్కాలంలో డాకట్ర్ మనోమ్హన్ సింగ్ ఏరాప్టు చేసిన జాతీయ జాఞ్న సమితికి

అధయ్కుష్డిగా ఉనన్ తొలి రోజులలోనే నాకు ఈ పార్జెకుట్పైన ఒక సప్షట్మైన ఆసకిత్ పార్రంభమైంది. ఆ

సమయములో, 21 వ శతాబద్ంలో ఒక జాఞ్న-ఆధారిత ఆరిథ్క వయ్వసథ్ను నడిపించడానికి

భారతదేశానికి అవసరమయేయ్ సంసథ్లను నిరిమ్ంచడానికి మరియు మౌలిక సదుపాయాలను

కలిప్ంచడానికి మేము ఆసకిత్ కలబరిచాము.

మేము ముఖయ్ంగా గర్ంథాలయాలు, నెటవ్రుక్ల్, అనువాదాలు, నిశచ్యాతమ్క కారాయ్చరణ

కారయ్కర్మం, రిజరేవ్షనుల్, కేటాయించిన వాటా, బార్డ్ బాయ్ండ్ నెటవ్రక్ల్తో సహా జాఞ్నానికి

సంబంధించిన పార్పయ్తపై దృషిట్ సారించాము. మేము పార్ధమిక, ఉనన్త పాఠశాల, వృతిత్,

విశవ్విదాయ్లయ విదయ్, వైదయ్ విదయ్, దూర విదయ్, ఓపెన్ సోరుస్్వేర్, ఉపాధాయ్యుల శికష్ణ వంటి అనిన్

రకాలైన విదయ్లను పరిశీలించాం.

తరావ్త మేము జాఞ్నానిన్ సృషిట్ంచడం, జాఞ్నానిన్ ఎవరు సృషిట్సుత్నాన్రు, జాఞ్నం ఎలా

సృషిట్ంచబడుతుంది పరిశీలించాం. దీనితో పాటు, మేధో సంపతిత్, పేటెంటుల్, కాపీరైటుల్, టేర్డ్

మారుక్లు మరియు వయ్వసాయం, ఆరోగయ్ం, ఇంకా చినన్ మరియు మధయ్ తరహా పరిశర్మలలో జాఞ్న

అనువరత్నానిన్ పరిశీలించాం. చివరిగా, పాలనలో జాఞ్నం యొకక్ పాతర్. ఈ తొలి పర్యతన్ం

ఫలితంగా, మేము జాతీయ జాఞ్న నెటవ్రుక్న్ నిరిమ్ంచాము.

మేము పరాయ్వరణం, శకిత్, నీరు, ఉపాధాయ్యుల శికష్ణ కోసం పలు పోరట్ల్స్్ ను తయారు చేశాం.

చివరిగా, మహాతామ్ గాంధీ మీద ఒక భారీ పోరట్ల్ ని తయారు చేశాం.

నా చినన్తనంలో, నేను 10 సంవతస్్రాలు ఉనన్పుడు ఒక గాంధేయవాద పాఠశాలకు వెళాల్ను. మన

రోజువారీ జీవితంలో గాంధేయవాద విలువలు అనీన్ ఇమిడి ఉనాన్యి. ఒడిషాలో నివసిసుత్నన్ ఒక

గుజరాతీ కుటుంబంగా, గుజరాతుక్ నా తలిల్దండుర్లకు గాంధీ మాతర్మే కనెకష్న్. మా ఆలోచనలలో,

మా రోజువారీ కారయ్కర్మాలలో నిరంతరం గాంధీ జీవించి ఉనాన్రు.

ఆ సమయంలోనే, మేము గాంధీ పోరట్ల్ మీద పని చేసుత్నన్పుప్డు నాకు కార్ల్ యొకక్ పని గురించి

తెలిసింది, అలా మేం దగగ్రయాయ్ము. పర్భుతవ్ పతార్ల నుండి పర్మాణాలు తీసుకొని అంతరాజ్్లంలో
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పెటట్డం కార్ల్ చేసే పని యొకక్ ఉదేద్శం. అది చాలా మంచి పర్యతన్ం అని నేను భావించాను, కానీ

కార్ల్ ఈ పని చేయడానికి పూనుకునన్పుప్డలాల్, పర్భుతవ్ం నుండి అతనికి కోరుట్ కేసుల ఎదురయాయ్యి.

పర్భుతవ్ పర్మాణాలు, అవి భదర్త, అగిన్, లేదా భవన కోడల్కు సంబంధించినవి అయియ్ ఉండవచుచ్,

అవి అనీన్ పర్భుతవ్ ఆసుత్లని అనిన్ పర్భుతావ్ల భావన. కార్ల్ వాటిని వెబోల్ పెటట్డం దావ్రా, ఐపి [మేధో

సంపతిత్] చటాట్లను ఉలల్ంఘిసుత్నాన్డు అని వారి వాదన.

దాని గురించి నేను వినన్పుప్డు, నాకు మరింత ఉతాస్్హంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే అది గాంధీ

అనుసరించిన సతాయ్గర్హ మారగ్ం. "కార్ల్, మనం ఈ పోరాటం పోరాడాలి. వారు చటట్బదధ్ంగా ఒపుప్

అయియ్ ఉండవచుచ్, కానీ నైతికంగా కాదు " అని నేను అనాన్ను.

[పర్శంసలు]

ఈ పర్మాణాలు అనీన్ నిజంగా పర్జా భదర్త కోసం, పర్జా బాగోగుల కోసం. అలాంటి ఈ

పర్మాణాలను పార్పయ్తను అశేష పర్జానికానికి ఎందుకు అనుమతించరు? సరిగాగ్ లేని వైరింగ్ అగిన్

పర్మాదానికి దారి తీసుత్ంది అని నాకు తెలిసినపుప్డు నా ఇంటోల్ విదుయ్త్ సంబంధ వైరింగ్ కోసం

నేను పర్మాణాలను ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి?

మీరు ఆ పని చేయడానికి పర్భుతవ్ం అనుమతించదు. పర్పంచమంతటా కార్ల్ కోరుట్ కేసులను

ఎదురుక్నాన్డు, యుఎస్ లో, జరమ్నీలో, భారత దేశంలో, అనిన్ దేశాలలో..

దీనిని ఎదురోక్వడం మన పని, ముఖయ్ంగా నైతికపరంగా ఇది ఒక సారవ్జనిక సమాచారం, దీనిని

పర్జలకు తెలియజేయాలి, పర్భుతవ్ం తెలిపే పాత, వాడుకలో లేని చటాట్లను ఎవరూ వినకూడదు.

నేను అంతరాజ్్లానిన్ ఇంకా దాని శకిత్ని చూసినపుప్డు, జాఞ్నం మరియు అంతరాజ్్లం మనకు ఇచిచ్న

అవకాశాలను వయ్వహరించడానికి మనం మన ఆలోచనా విధానంలో చాలా వెనుకబడి ఉనాన్మని

నేను గర్హించాను. భారతదేశంలో అనేక సారుల్, మనకు 19 వ శతాబద్పు మనసత్తవ్ం ఉందని, 20 వ

శతాబద్ం పర్కిర్యలు ఉనాన్యని, మరియు 21 వ శతాబద్పు సమాచార యుగ అవకాశాలు

ఉనాన్యని అంటూ ఉండే వాడిని.

నిజానికి, కార్ల్ పర్మాణాలతో ఏం చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డంటే, మనం మన చటాట్లను

మారాచ్లనన్ అంశానిన్ పర్జల దృషిట్కి తీసుకొసుత్నాన్డు.

మీరు ఎకక్డ చూసినా మీకు వాడుకలో లేని పర్కిర్యలే కనిపిసాత్యి. ఎకక్డా ఎవరూ పాత

పర్కిర్యలను చూసి, "ఈ పర్కిర్యలు పాతవి, ఇక మనం కొతత్ పర్కిర్యలు సృషిట్ంచుకోవాలి" అని

అనాన్రు. వాటిలో కొనిన్ జరుగుతునాన్యి, కానీ ఆశించిన వేగంతో కాదు.

మనం విజాఞ్న ఆరిథ్క వయ్వసథ్ను చూసుత్నన్పుప్డు, నిజానికి భవిషయ్త్ పర్జాసావ్మాయ్నికి నాలుగవ

సత్ంభం జాఞ్నం అని కూడా మనకు అరథ్ం అవుతుంది. నేడు, పర్జాసావ్మాయ్నికి మూడు సత్ంభాలు

ఉనాన్యి: కారయ్నిరావ్హక, నాయ్యవయ్వసథ్ మరియు చటట్సభ.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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రేపటి పర్జాసావ్మాయ్నికి జాఞ్నం మరియు సమాచారం కీలకం అని మనకు నమమ్కం కుదిరింది.

ఏమైనపప్టికి, నిజం చెపాప్లంటే ఈ సందేశం పెదద్ సంఖయ్లో పర్జలకు సమరథ్వంతంగా అందలేదు.

నేడు, ఒక వైపు, మనం ఒక సమృదధ్ ఆరిధ్క వయ్వసథ్లో జీవిసుత్నన్పుప్డు మన చటాట్లు కొరత ఆరిథ్క

వయ్వసథ్ ఆధారితంగా ఉనన్వి.

ఉదాహరణకి, భారత దేశంలో మనం చాలా ఆహారానిన్ ఉతప్తిత్ చెయయ్గలం. కొంత కాలం కిర్తం,

భారత దేశం 600 మిలియనల్ మంది పర్జలకు ఆహారం సమకూరచ్ లేదు అని బోధించడం జరిగింది.

భారత దేశానిన్ ఒక అసమరథ్ దేశంగా పరిగణించడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజు, భారతదేశం కేవలం

1.2 బిలియనల్ పర్జలకు ఆహారం అందించడమే కాదు, భారత దేశంలో అపరిమిత ఆహారం ఉంది.

అయితే, అదే సమయంలో, భారతదేశంలో 200 మిలియనల్ పర్జలు ఆకలితో ఉనాన్రు. ఎందుకంటే

సరైన సమయంలో సరైన వయ్కుత్లకు ఆహారానిన్ సరఫరా చేయడానికి అనిన్ వూయ్హరచనలు సరిగా

అమలు కావడానికి మనం సమాచార సాంకేతికతను ఉపయోగించలేదు.

కొతత్ ఆలోచనా సవంతి, కొతత్ ఆలోచనా ధోరణికి ఇవి అవసరమైన సవాళుల్.

ఇది గత కొదిద్ కాలంగా నేను చేసుత్నన్ పనిలో నా పాతర్ను తెలియజేసుత్ంది. పర్పంచానిన్

పునఃరూపకలప్న చేయవలసిన అవసరం ఉందని నేను నముమ్తునాన్ను.

కార్ల్ మరియు నేను రెండు సంవతస్్రాలుగా ఈ సంభాషణను కొనసాగిసుత్నాన్ం. ఐకయ్రాజయ్సమితి,

పర్పంచ బాయ్ంకు, ఐ ఎమ్ ఎఫ్, యెన్ ఏ టి ఓ, డబుల్య్ టీ ఓ, జీ డీ పి, జీ యెన్ పీ, తలసరి ఆదాయం,

చెలిల్ంచవలసిన నగదు, వాణిజయ్ లోటు, మరియు అనిన్ రకాల సూచికలతో, రెండవ పర్పంచ యుదద్ం

తరావ్త యు.ఎస్ చివరిగా పర్పంచానిన్ రూపొందించింది.

ఆ రూపకలప్న తరావ్త, 20 సంవతస్్రాల అతి తకుక్వ సమయంలోనే పర్పంచంలో వలసరాజాయ్ల

ఉపసంహరణ జరిగింది. డెంగ్ జియావోపింగ్ వచిచ్ "నేను కముయ్నిజమున్ పెటుట్బడిదారీతో

కలపబోతునాన్ను" అనాన్రు. గారబ్చేవ్ వచిచ్, డేంగ్ జియావోపింగ్ ఏమైతే అనాన్డో దానికి సరిగాగ్

విరుదధ్ం సోవియట్ యూనియన్ కి కావాలి అని అనాన్రు. అతను తన ఈ పర్యోగంలో

విఫలమయాయ్డు, అయితే అతను ఎనోన్ చినన్ దేశాల శకిత్ని విడుదల చేసే ఈ పర్యోగంలో విజయం

సాధించాడు.

అందరూ పాత రూపకలప్నకి ఆధార పరిశోధనా వయ్సం అయిన పర్జాసావ్మయ్ం, సేవ్చాఛ్ విపణిలు,

పెటుట్బడిదారి విధానం, మానవ హకుక్ల కోరికతో ముందుకు తరలివచాచ్రు. ఈ రూపకలప్న

యుఎస్ కు బాగా పనిచేసింది. ఇది పర్పంచంలో ఉనన్ చాలా దేశాలకు కొలవదగినది,

వాంఛనీయమైనది, సంభావయ్మైనది కాదు.

సమాచారం మనకు కొతత్ రూపకలప్నను సృషిట్ంచుకోడానికి అవకాశం కలిప్సుత్ంది. ఆ రూపకలప్న

చేరిక, మానవ అవసరాలు, నూతన ఆరిథ్క చరయ్లు, పునరుతాప్దక ఆరిథ్క వయ్వసథ్, పరాయ్వరణంపై

దృషిట్ సారించడం, వినియోగానికి విరుదధ్ంగా పరిరకష్ణ, ఇక చివరిగా, అహింస వంటి అంశాలపైన

ఎకుక్వ దృషిట్ సారిసుత్ంది.

[పర్శంసలు]

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.
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మళీళ్, అది గాంధేయవాద ఆలోచనా విధానానికి ముడి పెడుతుంది. పర్పంచానికి గాంధీ యొకక్

అవసరం ఇపుప్డునన్ంత చరితర్లో మునుపు ఎపుప్డూ లేదు, అని అనుకుంటునాన్ను.

అంతరాజ్్లం దావ్రా, గాంధేయవాద ఆలోచనా విధానంతో మనం పెదద్ సంఖయ్లో యువతను

చేరచ్వచుచ్. పర్పంచంలో మనకు ఉనన్ సాధనాలతో అనగా కొతత్ సాంకేతిక విజాఞ్నం మరియు

సాధయ్తలతో మనం పోరాడాలిస్్న పని లేదు ఎందుకంటే రాబోవు 20 సంవతస్్రాలలో దీరఘ్త, ఉతప్తిత్,

ఆహారం, రవాణా, సూచన, వైదయ్ం, పరాయ్వరణ, శకిత్ మొదలగు రంగాలలో చాలా అభివృదిధ్

జరుగనుంది.

ఇది మన సమాజాల పునరిన్రామ్ణానికి సరికొతత్ విధానానిన్ అందజేయాలి.

నేడు పర్పంచ పునఃరూపకలప్న గురించి ఎవరూ ఎకుక్వ మాటాల్డరు. అందరూ పాత రూపకలప్నలో

చికుక్కుపోయారు. మనం యూఎస్ నకలు చేయాలని, ఇంకా యూఎస్ 70 సంవతస్్రాల కిర్తం

మేజా పైన పెటిట్న రూపకలప్నను మనం చేయాలని అందరూ భావిసాత్రు. ఆ రూపకలప్న ఇక

పనికిరాదు అని గటిట్గా నమేమ్వాళళ్లో నేను ఒకడిని.

కార్ల్, ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, ఇంకా ఇతరులు ఏం చేసుత్నాన్రంటే ఒక విధంగా సమాచారానిన్

పర్జాసావ్మీకరిసుత్నాన్రు, పర్జలని శకిత్వంతులని చేసుత్నాన్రు, వాళల్ వాళల్ విధి కోసం ఎకుక్వ

హకుక్లను ఇసుత్నాన్రు, అలాగే వాళల్ పర్జాసావ్మయ్ంలో వాళల్ని పాలొగ్నేలా చేసుత్నాన్రు.

నేడు, చాలా దేశాలలో, పర్జాసావ్మయ్ం ఉంది, కానీ అమలుపరచడానికి చాలా తకుక్వ సేవ్చఛ్ ఉంది.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ మరియు అంతరాజ్్లం ఈ పతార్ల రకాలను పర్జానికం యొకక్ చేతులోల్

పెడుతునాన్యి, వాటిని అందుబాటులోకి తెసుత్నాన్యి, ఏ సమయంలోనైనా, ఎకక్డైనా ఎలాంటి

రుసుము లేకుండా పొందగలిగేలా చేసుత్నాన్యి, పర్పంచ భవిషయ్తుత్కు విభినన్ పరిమాణాలను

అందజేసుత్నాన్యి.

నాకు సంభావయ్త గురించి చాలా ఉతాస్్హంగా ఉంది. నేను దానికి వేడుక

చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను. కార్ల్ తో ఇకక్డ కలిసి ఉండటానికి నేడు అవకాశం వచిచ్నందుకు

నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.

కార్ల్, నేను కలిసి గత సంవతస్్రం అకోట్బరు 2 న భారతదేశానికి వెళాళ్ము. మేము గాంధీ ఆశర్మం

వదద్ పర్ధాన కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హించాము, నేను దాదాపు వంద మందిని సమావేశానికి పిలిచాను.

గాంధేయవాద ఆలోచనా విధానానిన్ బయటికి ఎలా తీసుకువెళాల్లా అలాగే ఇళళ్లోల్కి, సమాజంలోకి,

నగరాలలోకి, రాషాట్ర్లలోకి, దేశాలలోకి ఇంకా దేశాల మధయ్ అహింసని ఎలా తీసుకురావాలా అని

మేము ఒక రోజంతా ఆలోచించాము.

దురదృషట్వశాతుత్, ఈ పర్పంచంలో, అహింసను చాటి చెపేప్ సంసథ్లు అసస్్లు లేవు. మేజా వదద్ శాంతి

గురించే చరిచ్ంచే వారందరూ పర్ధానంగా మిలటరీ వారు. వారికి అహింసపైన ఎలాంటి ఆసకిత్

ఉండదు . అహింస ఎపుప్డూ బోధించబడదు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నేను చికాగోలో నివసిసుత్నాన్ను. నేను 53 సంవతస్్రాలు చికాగోలో నివసించాను. సాంకేతిక

విజాఞ్నం సంపద, నైపుణయ్ం అనిన్టితో చికాగో గత 53 సంవతస్్రాలలో అసస్్లు మారలేదు. చికాగో

యొకక్ నలుదికుక్లా ఇదివరకు కంటే తుపాకీ కాలుప్లు ఇపుప్డు ఎకుక్వ జరుగుతునాన్యి.

దానికి అసలు ఎటువంటి కారణం లేదు.

అమెరికా జనాభాలో దాదాపు ఒక శాతం మంది జైలులో ఉనాన్రని తెలుసుకొని మీకు ఆశచ్రయ్ం

కలగవచుచ్. పర్తి వందమందికి ఖైదీల అధిక సంఖయ్ యూఎస్ లో ఉంది. పర్పంచ సగటు పర్కారం

వెయియ్మందికి ఒక మనిషి అని నాకు చెపాప్రు, ఇక యూఎస్ విషయానికి వసేత్ వందమందికి ఒక

మనిషి, ఇది ఊహించలేము.

సమాచార సాంకేతిక పరిజాఞ్నం దావ్రా, మేము ఈ రోజు చేసుత్నన్ అనిన్ పనుల దావ్రా, మనం

చాలామంది పర్జలకు జాఞ్నానిన్ వాయ్పిత్ చేయాలని అనుకుంటునాన్ము. వారికి సరైన ఉపకరణాలను

అందించండి, ఇకక్డ మేము చేసుత్నన్ది అదే.

భారతదేశం నుండి 500,000 పుసత్కాలను తీసుకొని ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో పెటట్డం ఒక పెదద్ పని.

భారతీయ భాషలైన గుజరాతీ, బెంగాలీ, ఒడియ, తమిళం, హిందీ భాషలలో కొనిన్ మంచి పుసత్కాలు

ఉనాన్యి అని నాకు తెలుసు, వాటిని పర్పంచ పాఠకులు చదవాలనుకుంటే అవి అందుబాటులో

లేవు.

ఈ సాహితయ్ం అరథ్వంతంగా ఉందని కూడా వారికి తెలియదు. సాహితయ్ం గురించి ఎపుప్డు

మాటాల్డినా అది ఆంగల్ సాహితయ్ం గురించే ఉంటుంది. తమిళ సాహితయ్ం గురించి కనీసం

ఆలోచించను కూడా ఆలోచించరు.

రెండు నెలల కిర్తం, నేను నా సేన్హితుడిని కలిశాను. అతనికి తమిళనాడులోని ఒక గర్ంథాలయంలో

ఒక పుసత్కం కనిపించిందని, అది 600 సంవతస్్రాల పాత పుసత్కమని, అందులో పిలల్ల పెంపకం

పైన ఉనన్ ఒక అధాయ్యానిన్ అతను చదివాడని అతను చెపాప్డు. "ఒకవేళ ఈ రోజు నేను ఆ

అధాయ్యానిన్ ఆంగల్ంలోకి అనువదించినటల్యితే వైదుయ్లు అందరూ ఆశచ్రయ్పోతారు", కానీ అది

సాథ్నిక భాషలో ఉనన్ందువలల్ ఆ సాహితయ్ం అంతరించిపోయింది అని అతను అనాన్డు.

ఈ వేరేవ్రు భాషలలో ఉనన్ ఎనోన్ మంచి పుసత్కాలను తీసుకుని ఆంగల్ భాషలోకి మారేచ్

యంతార్నువాద సామరాథ్య్లు మనకు ఎంతగానో అవసరం. కార్ల్ ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో కొనిన్

భారతీయ భాషల పుసత్కాలను కూడా పెటట్డానికి పర్యతిన్ంచాడు, అది ఒక గొపప్ దోహదం. ఇది ఒక

మంచి పార్రంభం, మరియు ఇతర భారతీయ భాషల నుండి మరినిన్ పుసత్కాలు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో

లభిసాత్యని నేను ఆశిసుత్నాన్ను.

కార్ల్, నీ కృషికి నేను కృతజఞ్తలు చెపాప్లనుకుంటునాన్ను, మీరు చేసిన పనులను

హృదయపూరవ్కంగా అభినందిసుత్నాన్ను. ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ గురించి, మీరు దానిలో పెటిట్న

పుసత్కాల గురించి ఇంకా అసలు ఏం జరుగుతుందో దాని గురించి ఇంకా కొంచెం తెలియజేసాత్వని

నేను ఆశిసుత్నాన్ను.

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.

35



ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వదద్ ఉనన్ందుకు నాకు ఎంతగానో ఆనందంగా ఉంది. ఒక దేవాలయానికి

వచిచ్నటుల్ అనిపిసుత్ంది. ఇది నాకు చాలా ముఖయ్ం ఎందుకంటే ఇది జాఞ్నానికి సంబంధించిన

దేవాలయం. కటట్డం గురించి నాకు తెలియదు. దాని గురించి నేను చదివాను. కార్ల్ దావ్రా దాని

గురించి వినాన్ను, అయితే ఇకక్డ ఉనన్ందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.

నేను చాలా తరచుగా ఇకక్డకు వచిచ్, ఇందులో పాలొగ్ని, మీతో కలిసి, పనిచేసి, ఇకక్డ ఏం

జరుగుతుందో దాని గురించి కొంచెం నేరుచ్కుంటానని నేను ఆశిసుత్నాన్ను. దీనితో, ఇకక్డకు

వచిచ్నందుకు మీకు అందరికీ మరోసారి ధనయ్వాదాలు తెలుపుతునాన్ను.

పాయ్నెలోల్ ఉనన్ నా సహోదోయ్గులకు నేను ధనయ్వాదాలు తెలపాలనుకుంటునాన్ను. ఇందులో ఉనన్

కొందరు ముఖుయ్లను గురిత్ంచి వారి పేరల్ను మీకు తెలపాలనుకుంటునాన్ను, ఎందుకంటే వాళుళ్

నాకు మంచి సేన్హితులు మరియు నా కుటుంబానికి చెందిన వారు. ముందుగా, నా సొంత

మనుమరాలు అరియా ఇకక్డ ఉందని తెలపడానికి నేను సంతోషిసుత్నాన్ను.

[చపప్టుల్]

నేను ఉపనాయ్సిసుత్ంటే వినడం తనకు ఇదే మొదటిసారి. ఆమె ఎపుప్డూ అడుగుతూ ఉండేది,

"దాదా", దాదా అంటే తాతగారు, "మీరు దేని గురించి మాటాల్డబోతునాన్రు?" అని తను అడిగింది,

"నాకు తెలియదు" అని నేను అనాన్ను.

"మీరు ఏమైనా అంశాలు రాసుకునాన్రా? అని తను అడిగింది. దానికి " లేదు" అని నేను చెపాప్ను.

[నవువ్లు]

"మీరు భారతదేశంలో మీ టెలిఫోన్ పని గురించి మాటాల్డబోతునాన్రా?" అని తను అడిగింది, నేను

"కాదు" అని చెపాప్ను.

"మరి ఐతే మీరు దేని గురించి మాటాల్డబోతునాన్రు?" అని మళీల్ అడిగింది. తను ఇకక్డ ఉనన్ందుకు

నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది".

నా కూతురు కూడా ఇకక్డ ఉంది, ఇక బహిరంగ పర్సంగాలు ఇచిచ్నపుప్డు ఆమె గురించి నేను

కొంచెం వాయ్కులపడతాను, ఎందుకంటే తనను ఎలా సంతోషపరచాలో నాకు తెలియదు. నేను

మంచి పర్సంగం ఇవవ్కపోతే, "నానాన్, పర్సంగం బాగాలేదు" అని అంటుంది.

[నవువ్లు]

ఇంకా నా భారయ్, నా కోడలు వచాచ్రు. నాకు మంచి సేన్హితుడు మరియు భారతదేశ పారల్మెంట్

సభుయ్డు అయిన దినేష్ తిర్వేది, తన కుటుంబం, తన భారాయ్ కుమారుడితో వచాచ్రు.

[చపప్టుల్]

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నా మరొక సేన్హితుడు, రజత్ గుపాత్ ఇకక్డ ఉనాన్రు. వచిచ్నందుకు ధనయ్వాదాలు.

[చపప్టుల్]

చివరగా, నా మరొక సేన్హితుడు, నిషిత్ దేశాయ్, మరియు అతని కుటుంబమంతా ముంబై నుండి

వచాచ్రు. ధనయ్వాదాలు, నిషిత్ భాయ్.

ఇకక్డికి వచిచ్నందుకు మీ అందరికి ధనయ్వాదాలు, మరియు మాకు ఆతిథయ్ం ఇచిచ్నందుకు

ధనయ్వాదాలు. ధనయ్వాదాలు.

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా యొకక్ వాయ్ఖయ్లు.
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జూన్, 2017 కారయ్కర్మం కోసం, కారయ్కర్మానిన్ పురసక్రించుకుని భవనం వెలుపల గాంధీ చితార్లు ఏరాప్టు
చేయబడాడ్్యి. ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.
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సమోసాలు, నాన్, మామిడి లసీస్్, ముంబై నుండి దిగుమతి చేయబడిన ఊరగాయలు మరియు మసాలా డెర్ౖ
పూర్టుల్ యొకక్ గొపప్ ఎంపిక వడిడ్్ంచబడాడ్్యి. ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వదద్, దినేష్ తిర్వేది (ఎడమ) కారయ్కర్మానికి ముందు సమోసాలు మరియు ఊరగాయలు
ఆసావ్దిసూత్. ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.
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బూర్సట్ర్ కాలే మరియు శామ్ పిటోర్డా కారయ్కర్మానికి ముందు వివిధ విషయాలను చరిచ్సూత్. ఫోటో- డేవిడ్
గెల్న్ రైన్ హార్ట్.

దినేష్ తిర్వేది ఇంకా తన కుటుంబం పర్సంగాలు వింటూ. ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.
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ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వదద్ కారయ్కర్మం ముగిసిన తరావ్త మెటల్ పైన నిలబడి మామిడి లసీస్్ని ఆసావ్దిసూత్. ఫోటో-
డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వదద్ గౌ. రాయబారి వెంకటేషన్ అశోక్ పూజా గంట యొకక్ పార్ముఖయ్తను వివరిసూత్.
ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.
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రాయబారి అశోక్, మారచ్బడిన చరిచ్లో జాఞ్న దేవాలయమైన ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, దాని కోసం 20- పౌండల్
పూజా గంట బహుకరణలో పాలొగ్ంటూ. ఫోటో- డేవిడ్ గెల్న్ రైన్ హార్ట్.
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భారతదేశం, అమెరికాలలో జాఞ్న సౌలభయ్ం,భారతదేశం, అమెరికాలలో జాఞ్న సౌలభయ్ం, కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు

ది ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, శాన్ ఫార్నిస్్సోక్, జూన్ 14, 2017.ది ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, శాన్ ఫార్నిస్్సోక్, జూన్ 14, 2017.

శామ్ ధనయ్వాదాలు. అకోట్బరోల్ నేను శామ్ున కలుసుకోవడం నాకు ఉలాల్సంగా ఉంది. మనం

గాంధీజీ జనమ్దినం సందరభ్ంగా సబరమ్తి ఆశర్మంలో మాటాల్డుకునాన్ం, రాజసాథ్న్ సెంటర్ల్

యూనివరిశ్టీలోని ఇండియన్ ఇన్ిస్టటూయ్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్్ మాయో బాయ్స్్ కాలేజీలో

పర్సంగాలు జరిగాయి, మరియు పర్తిచోటా అతనిని పర్జానీకం పర్శంసించారు. గాంధీ ఆశర్మం వదద్

మేము కారు నుంచి దిగి బయటకు వచిచ్నపుప్డు, అతని చుటూట్ 100 మంది ఉనాన్రు.

తను భారతదేశానికి 50 సంవతస్్రాల నుంచి తనవంతు సేవలు అందిసుత్నాన్రు. పర్తి గార్మానికి

టెలిఫోనల్ సౌకరయ్ం తీసుకురావడం, తన పర్సుత్త పని పర్ధాని మంతుర్లకు సలహాలు ఇవవ్డం, ఆహార

కేందార్లు నెలకొలప్డం, ఇంకా ఇలాంటివి చాలావరకు జరిగాయి. ఈ రాతిర్ మమమ్లిన్

కలుసుకునన్ందుకు ధనయ్వాదాలు.

నాకు ముగింపుగా కొనిన్ అభిపార్యాలు ఉనాన్యి. కానీ నేను వాటిని చెపేప్ ముందు కొందరికి

కృతజఞ్తలు చెపాప్లి. వారు బాధయ్త వహించకపోతే ఈరోజు ఇకక్డ ఉండేది కాదు. కారెన్గీ మెలల్న్

యూనివరిస్్టీ మరియు పొర్ఫెసర్ రాజ్ రెడిడ్్ మరియు డీన్ గోల్రియా సెయింట్ కేల్యిర్ నేతృతవ్ంలో

పోర్తాస్్హం పొందిన మిలియన్ బుక్స్్ పార్జెక్ట్ కృషి లేనటల్యితే భారత డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్

ఇండియా ఎపప్టికీ సాధయ్మయేయ్ది కాదు.

భారతదేశంలో, పర్ముఖ కంపూయ్టర్ శాసత్ర్వేతత్ పొర్ఫెసర్ నారాయణసావ్మి బాలకృషణ్న్ డిజిటల్

లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా పార్జెకుట్కు నాయకతవ్ం వహించారు. భారతదేశం మొతత్ంలో డిజిటల్ లైబర్రీ

ఆఫ్ ఇండియా ఇపుప్డు 25 సాక్న్ సెంటరల్తో కూడిన పార్జెక్ట్, ఇది ఒక పెదద్ సంసథ్.

ఈ లైబర్రీలో 550,000 పుసత్కాలు సాక్న్ చేయబడినవి మరియు ఈ రోజు 400,000 పైగా

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో అందుబాటులో ఉనాన్యి. మాకు పార్జెకోట్ల పనిచేయడం సంతోషంగా

ఉంది.

ఇది భారతీయ భాషల విషయానికి వసేత్ నిజంగా ఇది చెపుప్కోదగగ్ సేకరణ. హిందీలో 45,000

పుసత్కాలు, సంసక్ృతంలో 33,000 పుసత్కాలు, బెంగాలీలో 30,000 పుసత్కాలు ఉనాన్యి.

మొతత్ంమీద, 50 వేరేవ్రు భాషలలో ఉనాన్యి.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో పుసత్కానిన్ దిగుమతి చేసుకునన్పుప్డు, మీరు పర్ధాన PDF ఫైల్ోత పాటు

ఆపిట్కల్ అకష్ర గురిత్ంపు(OCR) దావ్రా సంగర్హించిన విషయానిన్ మీరు చూడగలరు.

OCR తో పాటు, పుసత్కాలను మీ ఇ-బుక్ రీడర్, కిండ్ల్ మరియు టాబెల్టోత్ పనిచేసే ఫారామ్టల్లో

రూపాంతరం చెందడం మీరు చూడగలరు. మీరు ఆధునిక పర్మాణాలను ఉపయోగించి సేకరణలను

శోధించవచుచ్ ఇంకా మీరు పుసత్కాల లోపల కూడా శోధించవచుచ్.
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సేకరణలో మెటాడేటాను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడడం మా పర్యతన్ంలో ఒక భాగం.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో ఉనన్ ఇంజినీరల్లో ఒకరు శీరిష్కలపై, రచయితలపై ఇంకా ఇతర మెటాడేటా

కేష్తార్లపై ఫజీ మాయ్చింగ్ పర్యోగాలు చేసుత్నాన్రు. పర్తి పుసత్కానిన్ నిరాధ్రణమైన ISBN నంబరుల్

మరియు ఓపెన్ లైబర్రీ కారుడ్్ కేటలాగ్ తో అనుసంధానించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు.

మీరు చూడవచుచ్ డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియాలో పర్తి అంశానికి దిగువన సమీకష్లు(reviews)

కోసం సథ్లం కేటాయించబడి ఉంటుంది. పొర్ఫెసర్ డొమినిక్ వుజసిట్క్ అలెబ్రాట్ విశవ్విదాయ్లయంలో

పర్ముఖ సంసక్ృత పండితుడు. వీరు తనకు తెలిసిన కొనిన్ డజనల్ పుసత్కాలకు మరింత మెరుగైన

మెటాడేటా చేరవేసేందుకు ఆ సథ్లానిన్ ఉపయోగించేవారు.

మీరు ఈ పని చేయగలరు! ఒకవేళ మీరు గుజరాతీ భాషను మాటాల్డే వాళెల్ౖతే, 13,000 గుజరాతీ

పుసత్కాలలో కొనిన్ంటిని పరిశీలించండి మరియు మెరుగైన టైటిల్ లేదా రచయిత ఉంటే మాకు

తెలియజేయడానికి సమీకష్ల సథ్లానిన్ ఉపయోగించుకోండి లేదా మేము అనిన్ తపుప్లు కలిగి ఉంటే

ఉండవచుచ్! మాకు మీ సహాయం కావాలి.

ఈ రోజు రాతిర్ మా రెండవ సేకరణ హిందూ సవ్రాజ్, ఈ పార్జెక్ట్ నాకు ఎంతో ఉతాస్్హం

తెచిచ్పెటిట్ంది. నేను కొంత సమయం కిర్తం శామ్ ను చూడటానికి వెళిళ్నపుప్డు ఇది మొదలైంది.

మేము మాటాల్డుతునన్పుప్డు, అతను తన లాయ్ప్ాటప్ున తెరుసూత్ "మీ దగగ్ర సిట్క్ ఉందా?" అని

ననున్ అడిగాడు.

నేను అతనికి USB డెర్ౖవ్ ఇచాచ్ను మరియు మేము మాటాల్డటం కొనసాగించాము. చివరకు, అతను

నాకు PDF ఫైళళ్ తొమిమ్ది గిగాబైటుల్ ఇచాచ్డు. నేను ఇవేంటి అని అడిగాను అపుప్డు అతను "ఇవి

కొతత్ ఎలకాట్ర్నిక్ సంచికలో సేకరించిన మహాతామ్ గాంధీకి సంబంధించిన 100 సంపుటల" పుసత్కాలు

అని చెపాప్డు. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.

సబరమ్తి ఆశర్మం సంఘటితశర్మ 100 సంపుటలను సృషిట్ంచింది. ముఖయ్ంగా దీనా పటేల్ పని,

మహాతామ్ రచనలను ఒక నిరిద్షట్ ఎలకాట్ర్నిక్ ఎడిషన్ ను రూపొందించడానికి వాలంటీరల్ బృందంతో

సంవతస్్రాలుగా కృషి చేసారు. ఇది నిజంగా ఒక చిరసమ్రణీయ సాధన! ఇపుప్డు ఆమె వనరులనిన్

కలిపి 100 సంపుటల హిందీ ఎడిషన్ ను సృషిట్ంచడానికి పర్యతిన్ంచింది. నేను భవిషయ్తుత్లో అనీన్

కలిపి చూసాత్ను. ఆమెతో పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.

నేను సేకరించిన రచనలు పోస్ట్ చేసినపుప్డు, నేను ఇతర వనరులకు అంతరాజ్్లంలో చూసూత్నే

అదేవిధంగా పర్భుతవ్ సరవ్రోల్ జవహర్ లాల్ నెహూర్ పూరిత్ రచనలను కనుగొనాన్ను. కానీ సరైన

ఉపయోగకరమైన ఫారామ్ట్ లో లేదు. నేను వాటిని PDF ఫైళళ్లో జోడించాను. అందులో మూడు

సంపుటలు లేవు, నేను వాటిని కనుగొని వాటిలో రెండు సాక్న్ చేసాను. మిగిలిన ఒకటిని కొనుగోలు

చేయడానికి ఆదేశించాను. మేము 78 సంపుటలలో దాదాపు 77 పూరిత్ చేశాము.

అదేవిధంగా, డాకట్ర్ బాబాసాహెబ్ అంబేదక్ర్ యొకక్ మొతత్ం రచనలలో మొదటి 20 సంపుటాలు

కూడా పర్భుతవ్ వెబ్ సరవ్రోల్ ఉనాన్యి. ఇంతకు ముందు అందుబాటులో లేని ఆరు సంపుటలతో ఈ

సేకరణను మేము ఇపుప్డు చేరాచ్మని చెపప్డానికి మాకు సంతోషంగా ఉంది. కాబటిట్ ఇపుప్డు పని

పూరత్యింది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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సేకరణ అయితే పుసత్కాలు కంటే ఎకుక్వ. గాంధీజీ అఖిలభారత రేడియోలో మాటాల్డిన సుమారు

129 రికారిడ్్ంగ్ ఆడియో ఫైళుల్ ఉనాన్యి. పర్తి ఆడియో ఫైళల్ నుంచి నేను ఆంగల్ అనువాదం సేకరించి

లేదా నివేదికను సేకరణ నుంచి తీసి దాని అంశంతో ఉంచాను. మీరు పర్సంగం వినన్ తరువాత

అనువాదం చదువుకోవచుచ్. తరావ్త గాంధీజీ ఆ మరుసటి రోజు మరియు అంతకు ముందు రోజు

చెపిప్నదానిని చూడటానికి సేకరించిబ రచనలపై కిల్క్ చేయండి. తన అదుభ్తమైన జీవితంలోని చివరి

సంవతస్్ర తన బహిరంగ ఉపనాయ్సాలనిన్ంటినీ నడిపించనివవ్ండి .

మహాతామ్ గాంధీజీ ఆడియో ఫైల్స్్ తో పాటు నెహూర్, రవీందర్నాథ్ ఠాగూర్, రాజీవ్ గాంధీ, ఇందిరా

గాంధీ, నేతాజీ సుభాష్ చందర్బోస్, ఆచారయ్ రాధాకృషణ్న్, సరాద్ర్ పటేల్ సంబంధించిన మరినిన్

ఆడియో ఫైళుల్ ఉనాన్యి.

1988 లో టెలివిజనోల్ పర్సారమైన "భారత్ ఏక్ ఖోజ్" నెహూర్ చెపిప్న భారత చరితర్, 53 ఎపిసోడల్

కలెకష్నున్ కలిగి ఉంది. ఈ అదుభ్తమైన కథనం జైలు గదిలో కూరొచ్ని ఉండగా భారతదేశం యొకక్

డిసక్వరీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి వార్యబడినది. అని చెపప్డం నాకు సంతోషంగా ఉంది.

అనీన్ 53 ఎపిసోడుల్ ఆంగల్ంలో ఉపశీరిష్కలు కలిగి ఉనాన్యి. మేము ఇ-బాషా లాంగేవ్జ్

సరీవ్సెస్(eBhasha Setu Language services) పేరు గల ఒక వినూతన్ హైదరాబాద్

ఆధారిత పార్రంభవయ్వసథ్తో పని చేసుత్నాన్ము. ఉపశీరిష్కలను గాంధీ ఎపిసోడ్స్్ మరియు రెండు

రామాయణ ఎపిసోడల్తో సహా ఆరు భాగాల కోసం-ఆంగల్ంలో మాతర్మే కాకుండా హిందీ, ఉరూద్,

పంజాబీ మరియు తెలుగు భాషలోల్ అందిసుత్నాన్ము. భారతదేశవాయ్పత్ంగా భారతదేశపు చరితర్

పాఠశాల విదాయ్రుథ్లకు అందుబాటులో ఉంచాలనన్ ఆశయంతో అనీన్ 53 ఎపిసోడల్కు ఈ విధంగా

ఉపశీరిష్కలు తయారు చేసుత్నాన్ము.

భారతదేశానికి సంబంధించిన మరో రెండు వనరులు ఉనాన్యి.

మొదట, మంతిర్తవ్శాఖ సమాచార సరవ్రల్ లో అందరికి అందుబాటులో ఉనన్ 90,000 ఫోటోలను

నేను చూశాను. కానీ అనుకూలమైన రీతిలో లేదు. నేను వాటనిన్టినీ తీసుకునాన్ను. అందులో అధిక

నాణయ్త మరియు చారితర్క పార్ముఖయ్త ఉనన్ 12,000 ఫోటోలను catagory దావ్రా కర్మీకరించి

Flickr కు ఎంపిక చేసుకునాన్ను. ఇంకా మీకు అపప్టి రైలు, దేవాలయాలు లేదా గార్మీణ భారతం

లేదా కిర్కెట్, నెహూర్, ఇందిరా గాంధీ చినిన్ నాటి చితార్లు కావాలంటే అకక్డే ఉనాన్యి.

చివరగా, నేను చాలా సమయానిన్ గడిపిన సేకరణ భారతదేశంలో సాంకేతికంగా పర్జా భదర్త

పర్మాణాలు. సుమారు 19,000 భారతీయ పర్మాణాలు. మీరు వారిని ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లోనూ

మరియు law.resource.org లోని నా సరవ్ర్ లోనూ చూడవచుచ్.

నేడు మన పర్పంచం ఒక సాంకేతిక పర్పంచం. పర్జా భదర్త యొకక్ సాంకేతిక పర్మాణాలు. వివిధ

రంగాలోల్ భారతదేశ జాతీయ బిలిడ్్ంగ్ కోడ్, పురుగుమందుల సురకిష్త దరఖాసుత్ కోసం పర్మాణాలు,

సుగంధ దర్వాయ్లు మరియు ఆహారం కోసం పర్మాణాలు, వసత్ర్ యంతార్ల సరైన పనితీరు కోసం

పర్మాణాలు, వంతెనలు, రహదారుల భదర్త ఇంకా మరినిన్ .

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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ఇందులో చాలా పర్మాణాలు చటట్ంలోపల పొందుపరచబడాడ్్యి లేదా కొనిన్ పర్మాణాలు

చటట్బదధ్ంగా ఉండాలి. వారే చటాట్లు. సిమెంట్, గృహ ఎలకాట్ర్నిక్ వసుత్వులు, ఆహార ఉతప్తుత్లు

మరియు ఆటోమొబైల్ ఉపకరణాలు వంటి నిరిద్షట్ భారతీయ పార్మాణిక ఉతప్తుత్లను తగిన సరిట్ఫికేట్

పొందవలసి ఉంటే వారికి సరిట్ఫికేట్ ఉండాలి లేకపోతే మీరు భారతదేశంలో డజనల్ కొదీద్ ఉతప్తుత్లను

వికర్యించలేరు.

కరామ్గారాలను మరియు ఉతప్తుత్లను సురకిష్తంగా ఉంచే చటాట్లను తెలుసుకోవడం భారతదేశం

మరియు విదేశీ వాయ్పారంలో చాలా అవసరం. మీరు ఈ నియమాలను అనుసరించకపోతే

భారతదేశంలో మీరు వాయ్పారం చేయలేరు. ఈ చటట్ం యొకక్ సంకేతాలు.

అయితే, ఇది ఆరిథ్క వయ్వసథ్ కంటే చాలా ముఖయ్ం. ఇండియన్ పర్మాణాలు భారతీయ నగరాలు

మరియు గార్మాలను ఎలా సురకిష్తంగా ఉంచాలి, ఎలా పర్మాదకర పదారాథ్లను రవాణా చేయాలి,

అగిన్ పర్మాదం విషయంలో పాఠశాలలోల్ మరియు బహిరంగ పర్దేశ భవనాలోల్ అతయ్వసర

దావ్రములను అందించడం. విదుయ్తుత్ను సురకిష్తంగా ఎలా సరఫరా చేయటానికి పర్మాణాలు

అనుసరించాలి. ఈ ముఖయ్మైన పర్భుతవ్ సమాచారానిన్ పర్తి నగర అధికారి, పాఠశాల

పర్ధానోపాధాయ్యులు, భవన యజమానులు సంబంధిత పౌరులు పొందగలరు.

ఇది కేవలం ఆరిథ్క వయ్వసథ్ మరియు పర్జా భదర్త గురించి కాదు, విదయ్ గురించి కూడా. భారతీయ

పర్మాణాలు భారతదేశ సాంకేతిక పర్పంచం ఉతత్మ జాఞ్నానిన్ సూచిసాత్యి. ఈ పర్మాణాలు పర్ముఖ

ఇంజనీరుల్, పౌర సేవకులు, సమయానిన్ సవ్యంగా ఆచరించే ఆచారుయ్లచే సృషిట్ంచబడాడ్్యి. ఈ

పర్మాణాలు భారతీయ విశవ్విదాయ్లయాలోల్ ఆరు మిలియనల్ ఇంజనీరింగ్ విదాయ్రుథ్లచే

ఉపయోగించవలసిన కీలకమైన విదాయ్ సాధనంగా చెపప్వచుచ్.

భారతీయ పర్మాణాలకు వచిచ్నటల్యితే, మేము కేవలం సాక్న్ చేసి, పతార్లను పోస్ట్ చేశాము.

మేము ఆధునిక HTML లోకి వెయియ్ పర్ధాన పర్మాణాలను 1,000 పైగా రూపాంతరం చేశాము.

మేము రేఖాచితార్లను ఓపెన్ SVG ఫారామ్టోల్కి మారాచ్ము. మేము పటిట్కలను సాధారణ సిథ్తికి

తీసుకొచాచ్ము. మీరు మీ మొబైల్ ఫోనోల్ పర్మాణాలను వీకిష్ంచవచచ్ని దీని అరథ్ం. సులభంగా అధిక

నాణయ్త రేఖాచితార్లను మరియు టెక్స్్ట్ ను మీ కాగితం లేదా సాఫేట్వ్ర్ పోర్గార్మ్ లో

అతికించుకోవచుచ్. అవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు పర్పంచవాయ్పత్ంగా సాంకేతిక పర్జా భదర్తా చటాట్లు అధిక ధరలకు

వికర్యించబడాడ్్యి. వాటిలో చాలావరకు నకిలీని నిషేధిసుత్నన్ కఠినమైన కాపీరైట్ నోటీసులను

ఉనాన్యి. ఉదాహరణకు నేషనల్ బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ అఫ్ ఇండియా, 13,760 రూపాయలు

ఖరచ్వుతుంది. అంటే 213 డాలరుల్, భారతదేశంలో ఒక పుసత్కం ధర. భారతదేశం వెలుపల ఒక

పుసత్కం కొనాలనుకుంటే, విదేశీ ధర 1.4 లకష్ల రూపాయలు. అంటే 2000 డాలరుల్. తపప్నిసరి

తయారీ సంఖయ్ కూడా!

ఈ పతార్లు నాయ్యానిన్ అధికారం కలిగి ఉంటాయని ఎవరికీ వారు సరైన అభిపార్యానిన్ కలిగి

ఉంటారు. వారు మా సమాజానికి భదర్త కోసం తయారు చేయబడినందున వారు మా అందరికీ

అందుబాటులో ఉండవలసి ఉంది. కానీ పర్జా భదర్తా చటాట్లు ఎలల్పుప్డూ పర్పంచవాయ్పత్ంగా

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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కఠినమైన నియమాలు మరియు తకుక్వ ధరల కింద వికర్యించబడాడ్్యి. ఇది పర్పంచ సమసయ్,

పకష్వాద రాజకీయాలు మరియు రాజకీయాల విచిఛ్నన్తతో ఇది అతిపెదద్ సమసయ్గా ఉంది.

నేను 10 సంవతస్్రాల కిర్తం నుంచి ఈ పరిసిథ్తిని మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచినా కానీ ఇది సుదీరఘ్

పర్యాణం. భారతదేశంలో, ఈ కేసులో అధికారిక పిటిషన్(అభయ్రథ్న) లో ఈ పతార్లను మంతిర్తవ్

శాఖకు సమరిప్ంచాము. నేను శామ్ నుంచి పొందిన అఫిడవిటల్తో ఈ పిటిషనోల్ చేరాను. ఇంటరెన్ట్

పిత అయిన వింట్ సెర్ఫ్, భారతదేశం అంతటా పర్ముఖ ఇంజనీరింగ్ పొర్ఫెసరల్ నుంచి.

మా విజఞ్పిత్ని తిరసక్రించినపుప్డు మేము ఢిలీల్ యొకక్ గౌరవనీయ హైకోరుట్లో ఒక పర్జా పర్యోజన

వాయ్జాయ్నిన్ దాఖలు చేశాము. అది ఇంకా జరుగుతోంది. భారతదేశంలో నేను కూడా

ఫిరాయ్దుదారుడిగా నా ఇదద్రు భారతీయ సహచరులతో కలిసాను. మిసట్ర్ శీర్నివాస్ కొడాలి, రవాణా

ఇంజనీర్ మరియు డాకట్ర్ సుశాంత్ సినాహ్, భారత నాయ్యవాది. ఉచిత పర్జా వయ్వసథ్ అనిన్ పర్జా కోరుట్

అభిపార్యాలను మరియు అనిన్ చటాట్లను అందిసుత్నాన్రు.

మేము నిషిత్ దేశాయ్ మరియు అతని సంసథ్ ముందు సూచించాము. సుపీర్ం వయ్వహారాల మాజీ

మంతిర్ అయిన గౌరవమైన సలామ్న్ ఖురీష్ద్ చేత హైకోరుట్కు పార్తినిధయ్ం వహిసుత్నాన్రు. ఈ రాతిర్

మిసట్ర్ దేశాయ్ మాతో ఉనన్ందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.

చటట్ లభయ్త భారతదేశంలో పర్శాన్రథ్కం మాతర్మే కాదు. ఇది పర్పంచ సవాలు కూడా. ఇదే విధమైన

దావా యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ మరియు ఐరోపా మరియు నాయ్యసాథ్నం యొకక్ అపీప్ల్స్్ నాయ్యసాథ్నంలో

జరుగుతోంది. చదవడానికి మరియు తపప్నిసరి భదర్తా పర్మాణాలకు పౌరుల హకుక్లను పోస్ట్

చేయడానికి పౌరుల హకుక్ కోసం జరమ్నీ నాయ్యసాథ్నాలోల్ పోరాడుతునాన్ం. మా యునైటెడ్ సేట్ట్స్్

కేసు కోసం EFF మరియు ఫెనివ్క్ & వెస్ట్ దావ్రా కొలంబియా జిలాల్ పార్తినిధయ్ం వహించాము.

EFF సంబంధించిన మిచ్ సాట్ల్జ్్ కూడా పేర్కష్కులలో ఉండడం నాకు సంతోషంగా ఉంది.

ఈ పర్పంచవాయ్పత్ చటట్పరమైన పర్చారంలో గమనించదగినది ఏమిటంటే నాయ్యవాదులందరికీ పర్జా

సంకేష్మ కోసం పనిచేసుత్నన్ది. మిసట్ర్ దేశాయ్ మరియు మిసట్ర్ ఖురీష్ద్ తో సహా ఉచితంగా

పనిచేయడం. ఉచిత పర్భుతేవ్తర సహాయంతో వేలకొలది గంటలు దోహదం చేసూత్, మా

పర్భుతావ్లను దరఖాసుత్ చేయడంలో పర్పంచవాయ్పత్ంగా తొమిమ్ది నాయ్య సంసథ్లు ఉనాన్యి.

చటట్ నియమాలచే పాలించబడుతునన్ దేశాలోల్ చటాట్లు తపప్నిసరిగా అందుబాటులో ఉండవచచ్ని

వారు విశవ్సిసాత్రు. ఎందుకంటే చటాట్ల అజాఞ్నం కష్మాపణకు కారణం కాదు. పర్జాసావ్మయ్ంలో,

చటాట్లు పర్జల సవ్ంతం, పర్భుతవ్ం మాకోసం పనిచేసేందువలల్ చటాట్లు అందరికి అందుబాటులో

ఉండాలి. మనము సమాచార హకుక్ పౌరులుగా ఉండాలంటే మన హకుక్లు మరియు మా

బాధయ్తలు తపప్క తెలుసుకోవాలి. పర్జాసావ్మయ్ం దీనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

గాంధీజీ దకిష్ణాఫిర్కాలో ఉనన్పుప్డు, అతను నాయ్యవాది మాతర్మే కాదు. అతను ఒక పర్చురణకరత్

కూడా. అతను కోరుట్లు మరియు పిటిషన్ (వినన్పం)ల దావ్రా పర్పంచానిన్ మారాచ్లని

కోరుకునాన్డు. ఆ రోజు కానీ సామాజిక మాధయ్ంలో కూడా ఉనాన్రు. అతను బాల్గర్, వారత్ల

సిండికేటర్ కూడా. అతను అధిక సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ ఉపయోగించారు.

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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అతను ఫీనిక్స్్ ఆశర్మానిన్ పార్రంభించినపుప్డు, వారు చేసిన మొటట్మొదటి పని డరబ్న్ లోని ముదర్ణా

యంతార్నిన్ విచిఛ్నన్ం చేసి నాలుగు బండల్లో నింపి పర్తి ఒకక్ దానిని 16 ఎదుద్ల బృందంచే

తీసుకువెళాల్రు. వారు ఆ పెర్స్ ను నిరజ్్నపర్దేశములోనికి నెటేట్శారు.

వారు ఫీనిక్స్్ యొకక్ కొర్తత్ సథ్లానికి వచేచ్టపప్టికి ఇంకా భవనాలు ఏవి లేవు. మొదటి భవనం

పిర్ంటింగ్ పెర్స్ ను నిరిమ్ంచవలసి ఉండేది, అది పూరిత్ అయేయ్ వరకు వారు వెలుపల బస చేశారు.

ఫీనిక్స్్ లో, పర్తి ఒకక్రూ ముదర్ణ యంతర్ంలో టైపు చేయడం నేరుచ్కుంటూ పిర్ంటింగ్ పెర్స్ తో

సమయం గడిపారు.

గాంధీజీ దీనినే "ఆహార కారిమ్కులు" అని పిలిచారు. పర్తి రోజు మీ చేతులతో ఏదో ఒకటి చేయండి.

గాంధీజీ మాటాల్డుతూ: ఆదికాండము 3:19 "నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు" అది

తన తతత్వ్ శాసత్ర్ కేందర్ సిదాధ్ంతము అయింది.

"తెలివైన ఆహార కారిమ్కులు ఎపప్టికైనా సామాజిక సేవలో అతుయ్తత్మే. ఒక మనిషి తన వయ్కిత్గత

శర్మ దావ్రా దేశానికి ఉపయోగకరమైన సంపదకు జోడించడం కాకుండా మానవ సేవ కంటే

మెరుగైనది ఏమీ లేదు? 'మనం ఉనన్దే శర్మించడానికి'."

ఇది ఒక విశేషమైన పర్కటన, దీనిన్ మనం అనుసరించాలి. మనమందరం ఆహారం కోసం కృషి

చేయాలి. గాంధీ చెపిప్నటుల్ మనం అందరం పర్జల కారిమ్కులు అవావ్లి. సమాజానిన్ మరింత మెరుగాగ్

చేయటానికి పర్జలు పనిచేసుత్నాన్రు. గాంధీజీ "సీవ్య ఆసకిత్కి బదులుగా సేవ చేయాలి" అని

పిలిచేవారు. బెర్డ్ కారిమ్కులు మరియు పర్జా పని గాంధీ గారి తతవ్శాసత్ర్ం యొకక్ రెండు సిదాధ్ంతాలు.

ఆ బోధనలు పర్జలను చైతనయ్పరుచి మరియు సూఫ్రిత్నిచిచ్ ఒక ఉమమ్డి లకష్య్ం వైపు ఏకం చేసింది.

నేడు మన పర్పంచం చింతిసూత్ ఉంది. నేను వాషింగట్న్, D.C. లో 15 సంవతస్్రాలు పనిచేసాను.

నేను మా పర్భుతావ్నిన్ ఇటువంటి గందరగోళ పరిసిథ్తిలో ఎపుప్డూ చూడలేదు. అటువంటి

గందరగోళానిన్ ఎదురోక్వటానికి యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ మాతర్మే కాదు, ఖచిచ్తంగా గతంలో ఊహించని

సాథ్యికి గందరగోళం తెచిచ్నటుల్ మాకు కనిపిసుత్నన్ది.

పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉదిర్కత్తలు, ఒక రాషట్ర్ంతో మరొక రాషట్ర్ పర్భుతావ్నికి హింసలు(అంకపొంకాలు)

ఉండేవి. పర్జల మధయ్ హింసలు, మహిళల మరియు పిలల్లపై హింసాకాండ. భినన్తవ్ం ఉనన్

సాధారణ పర్జలపై హింసలు ఉండేవి. అదనంగా భయంకరమైన, బాధాకరమైన తీవర్వాద చరయ్లు

ఉండేవి.

మనకు సంకలప్ం ఉంటే మాతర్మే మనం కరువు మరియు వాయ్ధి నియంతిర్ంచవచుచ్.

మన దేశానికి వయ్తిరేకంగా హింసాతమ్క ఆందోళన ఉంది. గతంలో మనం అజాఞ్నంలో హింసకు

కటుట్బడి ఉనాన్ం. కానీ నేడు మనకు ఉదాసీనత యొకక్ పరిణామాల గురించి పూరిత్గా తెలుసు.

వయ్కుత్లుగా, మన బాధయ్తను తీసుకోవడం మంచిది. మన దైనందిన జీవితాలను నిరల్కష్య్ం చేసి, మన

శకిత్కి మించి విషయాలను నిరల్కష్య్ం చేయడం దావ్రా పర్జల జీవితాల నుంచి మనలిన్ అధిగమించడం

సులభమే. కానీ అది చాలా తపుప్.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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జాన్ ఎఫ్. కెనన్డీ, మనము విపల్వం యొకక్ శాంతియుత మారాగ్లను అసాధయ్ం చేసేత్, విపల్వం యొకక్

హింసాతమ్కమైన మారగ్ములు అనివారయ్మని చెపాప్రు. నేను మీతో చెపుప్తునాన్ను, మన పర్పంచంలో

చాల సమసయ్లు ఉనన్పప్టికీ, ఇంకా కొదిద్గా విశావ్సం ఉంది. పర్పంచానిన్ ఇంటరెన్ట్ తో కనెక్ట్

చేసుకుంటే పర్పంచలో అందరికి జాఞ్నం పొందడానికి వీలు కలిప్సుత్ంది. కానీ మనం వాటిని

సీవ్కరించినటల్యితే మాతర్మే ఇవి విపల్వం యొకక్ శాంతియుత మారగ్ంగా ఉంటుంది.

కేవలం విదయ్ దావ్రా మన సమాజానిన్ మారచ్వచుచ్. మనము మన పిలల్లకు విదయ్ను అందించాలి.

మన పాలకులు విదాయ్వంతులై ఉండాలి. మనము మనలిన్ విదాయ్వంతులు చేసుకోవాలి.

జాన్ ఆడమ్స్్, మన వయ్వసాథ్పకులలో చరితర్ తెలిసిన పురుషులు మరియు మహిళలు అయితే

మాతర్మే అమెరికన్ విపల్వం సాధయ్మని వార్సారు. "అజాఞ్నం మరియు భేదాభిపార్యం అనునవి

మానవజాతి నాశనానికి రెండు పర్ధాన కారణాలు" అని ఆయన అనాన్రు. పౌరులు అనేవారు

సమచార పౌరులు కానటల్యితే పర్జాసావ్మయ్ం పనిచేయదని ఆయన అనాన్రు. " మనం

జాఞ్నవిషయంలో మృదువైన మరియు దయగలవారిగా పెరగాలని ఆయన చెపాప్రు. మనం

చదివడానికి, ఆలోచించడానికి, మాటాల్డడానికి మరియు వార్యడానికి ధైరయ్ంగా ఉండాలి. పర్జలలో

పర్తి విభాగంలో వారిని ఆకరిష్ంచడానికి వారి సంకలాప్నిన్ చైతనయ్ం చేయండి. "

భారతదేశంలో, దేశ సావ్తంతార్య్ర్నికి దీరఘ్కాలిక పోరాటం నూతన దేశం యొకక్ ఆవిరాభ్వానికి

దారితీసింది. ఆ పోరాటంలో బలమైన అదృషట్ మారుప్ జరిగింది. పౌరులు సమాచారం పొందడం

వలల్ ఈ పోరాటం జరిగింది. ఈ పోరాటం కూడా ఒక పౌరసతవ్ంపై ఆధారపడి ఉంది. గాంధీ గారు

జసిట్స్ రానాడేను పోర్తస్్హించగా, మన పాలకులు హెచచ్రించడానికి మనం మనలిన్

విదాయ్వంతులను చేయాలి.

ఆధునిక పర్పంచంలోకి భారతదేశంలో పండితులైన సీత్ర్ పురుషులు, చరితర్కారులు అలాగే

నాయకులు ఉనాన్రు. నెహూర్ గారు జైలులో రాసిన అదుభ్తమైన పుసత్కాలను చూడండి. డాకట్ర్

అంబేదక్ర్ యొకక్ లోతైన అభాయ్సానిన్ చూడండి, అవే రాజాయ్ంగం ఏరాప్టు చేసేందుకు దారితీసింది.

పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పర్సిదిధ్ చెందిన పొర్ఫెసర్ రాధాకృషణ్న్, పర్ముఖ నాయకుడు, మరియు ఆయన

కారాయ్లయంలో ఉనన్ంత కాలం ఆయన మంచి పండితుడు.

మన పర్పంచంలో అతిపెదద్ పర్జాసావ్మాయ్లు భారతదేశం, అమెరికాలు, పౌరులకు తెలియజేయాలిస్్న

ఒక పర్తేయ్క బాధయ్త మనకు ఉంది. మేము అందరూ చురుకైన పౌరులుగా ఉండాలి, మనము

అందరు బెర్డ్ లేబర్ గా చేయాలి, మనమందరు పర్జా కారిమ్కులుగా ఉండాలి.

ఈ రోజు మనం పరిజాఞ్నం విశవ్వాయ్పత్ంగా సాధించని వాగాద్నం. మనం తెలియచెపప్డం దావ్రా,

మన పిలల్లను విదాయ్వంతులను చేయడం దావ్రా, పర్పంచానిన్ మారచ్డానికి కషట్పడటం దావ్రా,

మనపటల్ ఉదాసీనంగా వయ్వహరించేటపుప్డు, మనము పురోగతి రహదారిని నడిపించగలుగుతాము.

మారిట్న్ లూథర్ కింగ్ ఇలా తరచుగా మాటాల్డుతూ, "మనం అడడ్్ మారాగ్ల నుంచి ఆ మెరుసుత్నన్

నగరానికి చేరుకుంటాం. అనిన్ గర్ంథాలు, ఉచిత గర్ంథాలయాలు, గర్ంథాలయాలకి సారవ్తిర్క పార్పిత్

కలిగిన గర్ంథాలయంతో ఆ సథ్లానిన్ ఆశర్యిసుత్ంది. భవిషయ్త్ తరాలకు బహుమతిగా ఇవవ్గలం.

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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దయచేసి ఆ గర్ంథాలయానిన్ నిరిమ్ంచడంలో మాకు సహాయపడండి. ఇది బెర్డ్ లేబరుల్. ఇది పర్జల

పని.

జై హింద్! గాడ్ బెల్స్ అమెరికా! ధనయ్వాదాలు!

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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1952 జనవరి, ఢిలీల్లోని జమా మసీదు వదద్ ఒక ముసిల్ం సీత్ర్కి బాయ్లెట్ కాగితం ఇవవ్బడింది.

కేందర్ అసెంబీల్కి ఎనిన్క కోసం ఢిలీల్లో పోలింగ్ సేట్షన్, 1946.
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ఢిలీల్ పురపాలక ఎనిన్కలు, అకోట్బరు 15, 1951.

ఢిలీల్, జనవరి, 1952 లో చెరగని ఇంక్.
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సెపెట్ంబర్ 1951 లో ఢిలీల్కి సమీపంలో నాగోల్యి గార్మసుథ్లకు తమ ఓటింగ్ సిల్పల్ను ఇచాచ్రు.

53
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CWMG, vol. 71 (1939-1940), పుట. 337, రాంగఢ్ కాంగెర్స్ వదద్ డాకట్ర్ రాజేందర్ పర్సాద్ తో.

CWMG, vol. 72 (1940), ముఖచితర్ం, ఢిలీల్లో జమాన్లాల్ బజాజ్ తో.
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డిజిటల్ యుగంలో సతాయ్గర్హండిజిటల్ యుగంలో సతాయ్గర్హం: ఒక వయ్కిత్ ఏమి చెయయ్గలడు?: ఒక వయ్కిత్ ఏమి చెయయ్గలడు?

కార్ల్ మలాముద్, నేషనల్ హెరాల్డ్్, జూలై 8, 2017, 75-సంవతస్్ర సామ్రక పర్తేయ్క సంచికకార్ల్ మలాముద్, నేషనల్ హెరాల్డ్్, జూలై 8, 2017, 75-సంవతస్్ర సామ్రక పర్తేయ్క సంచిక

విజాఞ్నానిన్ ఉచితంగా మరియు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేసేందుకు ఇంటరెన్ట్ మన తరానికి
ఒక అపూరవ్ అవకాశం కలగజేసింది. అమెరికా మరియు భారతదేశంలోని పర్భుతావ్లు అడుడ్్కునన్
రచయిత మనకు అది ఎలానో తెలియజేసాత్రు.

మన పర్పంచం సంకోష్భంలో ఉంది. యాదృచిఛ్క హింస మరియు భయం పర్పంచంలోని అనీన్

మూలలకు వాయ్పించింది, మన పర్పంచం వాతావరణ విపతుత్ను ఎదురుక్ంటునన్ది, ఇక మనం

సప్ందించకపోతే (మనం సప్ందించడం లేదు), ఆదాయ అసమానతవ్ం విసత్ృతమైపోయి ఆకలి

మరియు కరువు వాయ్పిత్సూత్నే ఉంటుంది. ఇటువంటి విపతుత్ ఎదురైనన్పుప్డు ఒక వయ్కిత్ ఏమి

చేయవచుచ్?

నేను ఇచేచ్ సమాధానం, మనకు మారగ్దరశ్కతవ్ం చూపిన వారి బోధనలలో అలాగే వారు ఈ

పర్పంచంలో చూసిన తపుప్లను సరిదిదద్డానికి దశాబాద్లుగా చేసిన పోరాటంలో ఉంటుంది. మన

ఆధునిక పర్పంచంలో అతిపెదద్ మరియు గొపప్ పర్జాసావ్మాయ్లైన భారతదేశం మరియు

అమెరికాలను మనం చూడవచుచ్. భారతదేశంలో, మహాతామ్ గాంధీ, నెహూర్ మరియు సావ్తంతర్య్

సమరయోధులందరి బోధనలు సూఫ్రిత్ని కొనసాగిసూత్ ఉంటాయి. యునైటెడ్ సేట్టోస్్ల్, మనం మారిట్న్

లూథర్ కింగ్, థురుగ్డ్ మారష్ల్, మరియు పౌర హకుక్ల కోసం చాలా కాలం ఎంతో కషట్పడి

పోరాడిన పర్జలను పరిగణించవచుచ్.

ఒక వయ్కిత్గా మనం ముఖయ్ంగా చేయవలసిందలాల్ నిరంతర కృషి మరియు సప్షట్త కలిగియుండడమే.

నిరంతర కృషి అంటే పర్పంచానిన్ మారచ్డం అనేది ఫేసుబ్క్ లేదా టీవ్ట్ వంటి సవ్లప్కాలిక మారుప్ల

కంటే ఎకుక్వ అయియ్ ఉండాలి. నిరంతర కృషి అంటే తపుప్లని సరిదిదద్డానికి మనలిన్ మనం

అవగాహన చేసుకోవటానికీ అలాగే మన నాయకులకు అవగాహన కలిప్ంచడానికీ దశాబాద్లు

పటొట్చుచ్ అని అనన్మాట. మనలిన్ మనం ఎలా అవగాహన చేసుకోవచోచ్ దాని గురించి గాంధీజీ తన

అనుచరులకు దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో నేరిప్ంచారు అలాగే భారత దేశంలో నీతి శాసత్ర్ం, సదచారాలు

మరియు సతర్ప్ర్వరత్న గురించి కాంగెర్సుకు నేరిప్ంచారు. నేతృతవ్ం వహించాలని ఆశించే వాళల్ందరు

నేరుచ్కోవలసిన పాఠం.

మహాతామ్ గాంధీ మరియు అమెరికాలో కింగ్ నుండి నేరుచ్కోవలసిన గొపప్ పాఠాలలో దృషిట్

సారించడం కూడా ఒకటి. పర్తేయ్కమైనదానిన్ ఎంచుకుని దానిన్ మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచండి.

నిజమైనది ఏదో ఒకటి చేయండి. ఒక పర్తేయ్క లకాష్య్నిన్ పెటుట్కోండి: ఉపుప్ పనున్ తొలగింపు, కౌంటరోల్

భోజనం తినే హకుక్, పాఠశాలకు హాజరు అయేయ్ందుకు హకుక్, ఎనిన్కలలో ఓటు హకుక్, పంటలను

కౌలకిచేచ్ పదధ్తి యొకక్ నిరూమ్లన.

ఒక దశాబద్ం పాటు, నేను ఒక నిరిద్షట్ లకాష్య్నిన్ పెటుట్కునాన్ను, అదే చటట్ నియమాలను

మెరుగుపరచ్డం. జాన్ ఎఫ్ కెనెన్డీ ఒకానొక సందరభ్ంలో మాటాల్డుతూ శాంతియుత విపల్వం

అసాధయ్మని మనం భావించినటెల్ౖతే, హింసాతమ్క విపల్వ మారాగ్లు అనివారయ్ం అని అనాన్రు. ఒక
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నాయ్యబదధ్ సమాజంలో, ఒక అభివృదిధ్ చెందిన పర్జాసావ్మయ్ంలో, పర్జలమైన మనకు, మనలిన్

మనం పరిపాలించుకునేందుకు ఎంచుకునన్ పాలనలో ఉనన్ నియమాలు తెలుసు, ఇక మన

పర్పంచానిన్ మెరుగుపరచ్డానికి ఆ నియమాలను మారచ్గల సామరథ్య్ం మనకు గలదు.

> పర్జా భదర్తా కోడల్ పార్పయ్త ఎందుకు పరిమితం చేయబడింది?> పర్జా భదర్తా కోడల్ పార్పయ్త ఎందుకు పరిమితం చేయబడింది?

మన ఆధునిక పర్పంచంలో, కొనిన్ పర్తేయ్క రకం నియమాలు ఉనాన్యి, అవే పర్జా భదర్తా కోడుల్. ఈ

సాంకేతిక పర్మాణాలు మనం సురకిష్తమైన గృహాలు మరియు కారాయ్లయాలను ఎలా నిరిమ్ంచాలో,

కరామ్గారాలలో యంతార్ల కారిమ్కులను రకిష్ంచడం, పురుగులమందులను సరిగా ఎలా

ఉపయోగించాలో, ఆటోమొబైల్స్్ యొకక్ భదర్త, మన పర్వాహాలు మరియు మహాసముదార్ల

సమగర్తను కాపాడటం ఇంకా అనేక ఇతర అంశాలని నాయ్యంగా ఉపకరిసాత్యి. ఇవి మనకు ఉనన్

కొనిన్ అతయ్ంత ముఖయ్మైన చటాట్లు.

పర్పంచమంతటా, కొనిన్ మినహాయింపులతో మాతర్మే, చటట్ బలం కలిగి ఉనన్ పర్జా భదర్తా కోడుల్

ఉదేద్శపూరవ్కంగా పరిమితం చేయబడాడ్్యి. యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో, అనేక పర్భుతేవ్తర సంసథ్లు మన

భవన మరియు అగిన్ కోడల్ను అభివృదిధ్ చేసిన తరావ్త వాటిని చటట్ంగా పర్వేశపెడాత్యి.

అయినపప్టికీ, ఈ కోడుల్ తెలిపే పర్తి కాపీకి కొనిన్ వందల డాలరుల్ ఖరుచ్ చేయవలసి ఉంటుంది,

ముఖయ్ంగా, కాపీరైట్ కలిగి ఉంటాయి, అందుచేత ఒక పెర్ౖవేట్ పారీట్ నుండి లైసెన్స్్ లేకుండా చటట్ం

గురించి ఏ వయ్కిత్ మాటాల్డలేడు.

భారతదేశంలో, ఇదే జరిగింది, కానీ ఇకక్డ పర్జా భదర్తా సమాచారం యొకక్ పంపిణీని పర్భుతవ్ం

పరిమితం చేసుత్ంది. బూయ్రో ఆఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ ఈ కోడల్పై కాపీరైటల్ని నిశిచ్తంగా చెబుతుంది,

ఆ కోడల్ను తెలిపే పుసత్కం అయిన ది నేషనల్ బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా యొకక్ పర్తి పుసత్కానికి

బూయ్రో దిగర్భ్ర్మపరచే ₹13,760 గా వెల నిరణ్యించింది. ఈ కీలకమైన పర్జా భదర్త పర్మాణాలను

బూయ్రో వారి వయ్కిత్గత ఆసిత్గా పేరొక్ంటుంది ఇక ఎవరైనా ఈ పుసత్కానికి సంబంధించిన ఏ

విషయానెన్ౖనా చదవాలనాన్ లేదా మాటాల్డాలనాన్ లైసెనుస్్ కావలసి ఉంటుంది అలాగే రుసుము

చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది. అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా, బూయ్రో మంజూరు చేయని కోడల్ను వారి

అనుమతి లేకుండా ఆ కోడల్ యొకక్ మరింత ఉపయోగకరమైన సంసక్రణను ఎవరూ

తీసుకురాకూడదు.

ఒకానొక సందరభ్ంలో గవరన్మెంట్-వైడ్ డిజాసట్ర్ పిర్పరేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్్ బూయ్రోతో భేటీ

అయినపుప్డు ఆపతాక్ల బాధయ్తలు నిరవ్హించే పర్భుతవ్ అధికారులందరి దగగ్ర కీలక భదర్తా కోడల్ను

తెలిపే పుసత్కాల పర్తులు ఉండాలని బూయ్రోకి సూచించింది, దీనికి సమాధానంగా బూయ్రో ఈ కోడుల్

తెలిపే పుసత్కానిన్ కేవలం బూయ్రోతో లైసెన్స్్ ఒపప్ందం కుదురుచ్కొని ₹ 13,760 రుసుమును

చెలిల్ంచిన వారికే ఇవవ్గలదు అని తెలిపిందనీ, అలాగే కాపీ చేయడం అనుమతించబడదు అని కూడా

తెలిపిందని నేను వినాన్ను.

నేను ఒక దశాబద్ం కిర్తం ఈ పరిసిథ్తిని మారచ్డానికి పూనుకునాన్ను. నేను నేతృతవ్ం వహించే ఈ

చినన్ NGO చటట్ బలంతో పర్పంచమంతటి నుంచి భదర్తా కోడల్ను కొనుగోలు చేయడం

పార్రంభించింది. యూఎస్ లో, నేను 1,000 పైగా సమాఖయ్ నిరేద్శిత భదర్తా పర్మాణాలను
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కొనుగోలు చేసి, సాక్న్ చేసి, పోస్ట్ చేశాను. భారతదేశంలో నేను అనీన్ 19,000 ఇండియా సాట్ండర్డ్్స్్

ను కొనుగోలు చేసి ఇంటరెన్ట్ లో పోస్ట్ చేశాను.

మేము కేవలం కాగితపు కాపీలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని సాక్న్ చేయడమే కాదు అంతకంటే ఎంతో

ఎకుక్వ చేసాం. మేము చాలా కీలక పతార్లను తీసుకొని వాటిని ఆధునిక వెబ్ పేజీలుగా మారిచ్,

అనిన్ రేఖాచితార్లను మళీల్ గీసి, పాఠాయ్ంశానికి ఆధునిక టైపోగర్ఫీని అనవ్యించాం. మేం పర్మాణాలు

కోడ్ చేసాం, కనుక దృషిట్లోపం గల వారు మరింత సమరథ్వంతంగా పతార్లతో పనిచేసుకోగలరు.

కోడల్ను మేం ఇ-బుక్స్్ గా అందుబాటులో ఉంచాం, మేం మొతత్ం పాఠాయ్ంశ శోధన, బుకామ్రుక్ల్

మరియు ఒక సురకిష్త వెబ్ సైట్ ని అందుబాటులోకి తెచాచ్ం.

> యూఎస్ & భారతదేశాల పర్భుతావ్లకు ఇది నచచ్లేదు> యూఎస్ & భారతదేశాల పర్భుతావ్లకు ఇది నచచ్లేదు

అధికారములో ఉనన్వారు హరిష్ంచలేదు. యూఎస్ లో ఆరు మంది ఫిరాయ్దులు మాపైన పెదద్

వివాదాల దావా వేశారు ఇక చటట్ం గురించి మాటాల్డే మా హకుక్కు సంబంధించిన మా వాయ్జయ్ం

ఇపుప్డు యూఎస్ యొకక్ పునరివ్చారణా నాయ్యసాథ్నంలో ఉంది. ఇక భారతదేశంలో, బూయ్రో

మాకు ఏ ఇతర పతార్లను వికర్యించడానికి నిరాకరించింది- ఉపశమనం కోసం మేం పెటుట్కునన్

ఒక పిటిషనున్ మంతిర్తవ్ శాఖ తిరసక్రించిన తరావ్త-మేం భారత దేశంలో పర్సుత్తం

గౌరవనీయమైన ఢిలీల్ హైకోరుట్లో ఒక పర్జా పర్యోజన వాయ్జయ్ంలో భాగంగా మా సహోదోయ్గులతో

చేతులు కలిపాం. మా నాయ్యవాదులు తమ సమయానిన్ మాకు కేటాయిసాత్రు, వారు "పోర్ బోనొ" గా

ఉనన్పప్టికీ, మా పనిని రకిష్ంచడానికి వారు $ 10 మిలియనల్ డాలరుల్ విలువ చేసే చటట్పరమైన

సహాయానిన్ మాకు ఉచితంగా ఇచాచ్రు.

ఒక వైపు మేం నాయ్యసాథ్నంలో నాయ్యం కోసం పోరాడుతూనే మరో వైపు పర్తి సంవతస్్రం

ఇంటరెన్ట్ లో పదుల మిలియనల్ మంది వీకష్కులకు ఈ పతార్లు అందుబాటులో ఉండేటటుల్

చూసుత్నాన్ం. భారతదేశ గొపప్ ఇంజనీరింగ్ సంసథ్లోల్ భారత పర్మాణాలు బాగా పార్చురయ్ం

పొందాయి, విదాయ్రుధ్లు మరియు పొర్ఫెసరుల్ వారి విదయ్ కోసం అవసరమయేయ్ కీలక పర్మాణాలు

సులభంగా పొందగలుగుతునన్ందుకు ఆనందానిన్ వయ్కత్పరుసుత్నాన్రు.

పర్తి తరానికి ఒక అవకాశం ఉంది. ఇంటరెన్ట్ మన పర్పంచానికి నిజంగా ఒక గొపప్ అవకాశానిన్

అందించింది: పర్జలందరికీ జాఞ్నం పొందడానికి సారవ్తిర్క పార్పయ్త. నేను పర్భుతావ్ల ఆజఞ్లపైన,

మన గొపప్ పర్జాసావ్మయ్ చటాట్ల పార్పిత్పైన దృషిట్ సారిసాత్ను, కానీ ఇవి అనీన్ ఒక గొపప్ వాగాద్నంలో

కేవలం ఒక చినన్ భాగం మాతర్మే.

మనం మన దృషిట్ని ఎతుత్కి ఎదిగేలా చేయాలి. మన ఆధునిక పర్పంచంలో, పాండితయ్ సాహితయ్ం,

సాంకేతిక పతార్లు, చటట్ం లేదా విజాఞ్నానికి చెందిన ఇతర బాండాగారాలకు పార్పయ్తను పరిమితం

చేయడం కష్మించరాని అపరాధం. భతృహరి యొకక్ నీతిశతకం మనకు బోధిసుత్నన్టుల్గా,

"పరిజాఞ్నం అనేది ఒక నిధి దానిని దొంగలించలేము." జాఞ్నం అనేది ఎలాంటి తారతమయ్ం లేకుండా

అందరికీ ఉచితంగా లభయ్మవావ్లి.

ఈ రోజు మనం ఎదురుక్ంటునాన్ం అనిపించే ఈ కనిపిసుత్నన్ దురగ్మమైన అవరోధాలను మన

పర్పంచం అధిరోహించేందుకు జాఞ్నం మరియు చటట్ నియమాల సారవ్తిర్క పార్పయ్త మారగ్ం

డిజిటల్ యుగంలో సతాయ్గర్హండిజిటల్ యుగంలో సతాయ్గర్హం
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అయుయ్ండవచుచ్. అయితే, గాంధీ తరచుగా మనకు చేయమని చెపిప్నటుల్గా మనం సారవ్జనిక

కారాయ్లలో నిమగన్మయితేనే అది జరుగుతుంది. ఇక అది మనం అందరం కొనిన్ నిరిద్షట్ లకాష్య్లపైన

దృషిట్ని సారించి ఆ లకాష్య్లను పటుట్వదలకుండా ఒక వయ్వసిథ్త రూపంలో పూరిత్ చేసేత్నే

జరుగుతుంది.

ఇక ఆ మారుప్ అనివారయ్మనే చకార్లపైన తిరుగుతూ రాదు, అది కేవలం నిరంతర పోరాటంతోనే

వసుత్ంది అని మారిట్న్ లూథర్ కింగ్ మనకు బోధించాడు. మనం పర్పంచానిన్ మారచ్గలం, కానీ

మనం పోరాడాలి. మనం అలా చేసేత్, మనకు జాఞ్నానిన్ అందించే ఆ రహదారిపైన మనం నడవగలం,

ఇక మనం అందరం కలిసి నాయ్యం నీరులా పారి ధరమ్ం ఒక శకిత్వంతమైన పర్వాహంలా పారే ఆ

కొండపైన ఉనన్ మెరిసే నగరానిన్ చేరుకుంటాం.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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అకోట్బర్ 28, 1954 న షాంఘైలో యంగ్ పయనీర్స్్ పాయ్లెస్ సందరశ్న.

డిసెంబరు 16, 1956, పెనిస్్లేవ్నియాలో అధయ్కుష్డు ఐసెనోహ్వర్ యొకక్ పొలంలో.

59
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నవంబర్ 14, 1957 న నూయ్ఢిలీల్లో బాలల దినోతస్్వ వేడుకలో పర్ధాన మంతిర్ నెహూర్.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
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సెపెట్ంబరు 16, 1958 న భూటానుక్ తన పర్యాణానికి ఒక రహదారి నిరిమ్ంచిన కారిమ్కులతో పర్ధాన మంతిర్.
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CWMG, vol. 73 (1940-1941), ఫర్ంటిట్పీస్, ఆన్ ది వే టు మీట్ ది వైసార్య్, సిమాల్.

CWMG, vol. 84 (1946), పేజి 81, జవహరాల్ల్ నెహూర్తో.
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సమాచార హకుక్, జాఞ్న హకుక్:సమాచార హకుక్, జాఞ్న హకుక్: డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలుడాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలు

హస్ గీక్ గీకప్ (సందరశ్క గీక్స్్ చేత బహిరంగ ఉపనాయ్సాలు), NUMA బెంగళూరు, అకోట్బర్హస్ గీక్ గీకప్ (సందరశ్క గీక్స్్ చేత బహిరంగ ఉపనాయ్సాలు), NUMA బెంగళూరు, అకోట్బర్

15, 201715, 2017

మితుర్లారా, నమసాక్రం. నిజంగా మీ అందరిని కలుసుకోవడం నాకు పర్తేయ్కమైన అవకాశం.

నేను ఏమి చేసుత్నాన్నో నాకే తెలియటేల్దు. నేను ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు, కార్ల్ నాతో ఈ మధాయ్హన్ం

సమావేశమవుతామని చెపాప్రు. మనం రేపు ఏం చేయబోతునాన్మనే దాని పూరావ్పరాల గురించి

నాకు కొదిద్గా చెపాప్రు, కాబటిట్ నేను NUMA దగగ్రకు వచాచ్ను ఇంకా " మనం సరైన చోటుకే

వచాచ్మా?" అని నేను అడిగాను.

కానీ, మీ అందరిని చూడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు భారతదేశంలో మీ యువత

చేసుత్నన్ సేవలు చూసి నేను ఆశచ్రయ్పోతునాన్ను. నేను మీ విషయంలో చాలా గరవ్పడుతునాన్ను.

నేను గిరిజన పర్జలకు సేవలందిసుత్నన్ ఒకరిని కలుసుకునాన్ను. నేను కానూన్ిక సేవలందిసుత్నన్

మరొకరిని కూడా కలుసుకునాన్ను. మీలో నవ భారతదేశ నిరామ్ణానికి నిజాయితీగా ఆసకిత్

ఉనన్వాళల్ందరిని కలుసాత్ను.

మీలో కొంతమందిని చూసినపుప్డు భారతదేశ భవిషయ్తుత్ గురించి నాకు అతుయ్తాస్్హం

కలుగుతుంది. నా పర్యాణం సుదీరఘ్మైనది. నేను 1942 లో జనిమ్ంచాను. ఇపుప్డు నాకు 75 ఏళుళ్,

ఆ రోజులు భారతదేశ సావ్తంతర్య్పు ఆరంభ దినాలు.

మేము పెరుగుతునన్పుప్డు, మహాతామ్ గాంధీ, నెహూర్, పటేల్, కలాం ఆజాద్, సుభాష్ చందర్బోస్

మాకు నిజమైన ఆదరశ్ వయ్కుత్లు. మేము గాంధీతోనే పెరిగాము ఇంకా కలయిక, సతయ్ం, నమమ్కం,

ఆతమ్విశావ్సం, సరళత, తాయ్గం, ధైరయ్ం మొదలైనవి నేరుచ్కునాన్ము.

మనం పిలల్లుగా ఉనన్పుప్డు ఈ పదాలు మనకు చాలా ముఖయ్మైనవి. నా తండిర్కి చదువు లేదు. కానీ

మా ఇంటోల్ ఐదు పెదద్ ఫోటోలు ఉనాన్యి, ఈ ఐదు ఫోటోలు పెదద్ నాయకులవి, భారతదేశంలో

మేము పాఠశాలల, కళాశాలలకి వెళిళ్నపుప్డు వారి ఆలోచనలే మాకు మారగ్దరశ్కం.

నేను 1964 లో అమెరికా(US)కి వెళాళ్ను, 60 లో అకక్డ నేను కొదిద్గా నేరుచ్కునాన్ను, నేను

భారతదేశంలో అసమానత, జనాభా ఇంకా అభివృదిధ్ అనే మూడు పార్థమిక విషయాలను

గర్హించాను. నేను వీటిని అధిగమించడానికి, ముందు అనుసంధానత అవసరమని కూడా

గర్హించాను.

1979 లో నేను ఢిలీల్కి వచాచ్ను, చికాగోలోని నా భారయ్కు ఫోన్ చేసుకోలేకపోయాను. అదీ ఒక సాట్ర్

హోటల్ నుండి.

ఐతే కొంచెం అహంకారం ఇంకా అజాఞ్నంతో నేను ఇలా అనాన్ను, "నేను ఈ సమసయ్ను

పరిషక్రించబోతునాన్నని." నేను నా జీవితంలో ఆ తరావ్తి 10 సంవతస్్రాలు భారతదేశ ఫోనల్

సమసయ్ను పరిషక్రించడంలో గడిపాను.
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నాకు రాజీవ్ గాంధీగారు రాజకీయ సంకలాప్నిన్ ఇచాచ్రు. అనుసంధానత లేకుండా ఫార్రంభం

ఉండదని నేను భావించాను. అపుప్డు మనవదద్ రెండు మిలియనల్ టెలిఫోనుల్ ఉనాన్యి, టెలిఫోన్

కనెకష్న్ పొందడానికి 15 సంవతస్్రాలు పటిట్ంది. మీకు తెలిసి వుండకపోవచుచ్, కానీ మీ తాత గారికి

తెలుసుంటుంది, మీ తండిర్గారికి కూడా తెలిసి వుండకపోవచుచ్. మరి ఇవావ్ళ, మన వదద్ 1.2

బిలియన్ ఫోనుల్ ఉనాన్యి. మన దేశపు ఒక బిలియన్ టెలిఫోనుల్ అనుసంధానత కలిగి ఉనాన్యి.

కీలకమైన పర్శన్ ఏమంటే, ఈ అనుసంధానతతో మనము ఏమి చేసాత్ము?

రెండవ సవాలు జాఞ్నానికి సంబంధించింది. పర్జలలో వీటిని వినియోగించే జాఞ్నం తీసుకోరావలంటే

మీరు ఈ అనుసంధానతని ఇంకా పర్జాసావ్మయ్ సమాచారానిన్ ఉపయోగించుకోవాలి. కాబటిట్ మేము

విజాఞ్న సంఘంతో, సమాచార హకుక్కు, జాఞ్నానికి సంబంధించిన అంశాలతో పార్రంభించాము.

ఇవి మేము పనిచేసుత్నన్ వయ్కుత్లకు చాలావరకు అరథ్ం కావు. మేము దాని గురించి

మాటాల్డుతునాన్మనే విషయం కూడా వారికి తెలియదు. నాకు బాగా గురుత్ంది నేను టెలిఫోనల్లో

పనిని పార్రంభించినపుప్డు, భారతదేశంలో చాలా కీలకమైన మొదటి పేజీ కథలు ఉనాన్యి, ఈ

విదేశీయులు ఎందుకు ఆహారం ఇంకా వయ్వసాయం గురించి ఆందోళన చెందవలసిన

అవసరమునన్పుప్డు భారతదేశ ఫోనల్ సమసయ్ను పరిషక్రించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రని?

వారికి నా సమాధానం, " వయ్వసాయ సమసయ్ను ఎలా పరిషక్రించాలో, దానికి ఎవరిని

సంపర్దించాలో నాకు తెలీదు. నా పని ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు. ఫోనల్ను అమరచ్డానికి నేను

పర్యతిన్ంచగలను కానీ నేను ఖచిచ్తంగా చేయగలను అని హామీ ఇవవ్లేను, కానీ భారతదేశంలో

పర్తి చినన్ది పెదద్ విషయమే. సాధయ్మైనంత వరకు మీకు తెలిసిందే చేసాత్రు, వేరొకరికి మరేదో

తెలుసు, ఇంకా మేము ఇకక్డ కొనిన్ చినన్ అకక్డ కొనిన్ చినన్ బిందువులను కలుపుదామని అవి

కలుసాత్యని ఆశిదాద్ం."

మేము చాలా సంవతస్్రాల నుంచి కలలు గనన్ విషయాలనీన్ మీరు నిజంగా జరిగేలా చేసుత్నాన్రు. మీ

మదద్తు లేకపోతే, మా పనంతా వృథా. ఇంతవరకు ఎవవ్రూ అరథ్ం చేసుకోలేదు.

నాకు బహిరంగ పర్భుతవ్మే ముఖయ్ం. బహిరంగ విషయమే పునాది. అందుకే ఒబామా ఇకక్డకు

వచిచ్నపుప్డు అతను నేను అరగంట చరిచ్ంచుకునాన్ం, గార్మీణ భారతానిన్ అనుసంధానించడానికి

మరింత ఫైబర్ ఇవవ్డం దావ్రా మేము భారతదేశంలో ఏమి చేసుత్నాన్మో వివరించడానికి

పర్యతిన్ంచాము, మేము అతనికి రాజసాథ్న్ నుంచి, వేదికలు, అనుసంధాన వేదికలు, GIS, UID,

డేటా కేందార్లు, సైబర్ సెకూయ్రిటీ అపిల్కేషనల్ వేదికల గురించి వివరిసుత్ంటే ఆయన ఆశచ్రయ్పోయారు.

"శామ్, ఇలాంటి విషయాలనిన్ంటి గురించి మీరందరు ఎలా ఆలోచించారు?" అని ఆయన

అడిగారు, ఆయనకు నా సమాధానం, "మేము ఈ విధంగా ఆలోచించకపోతే, మేము నవ

భారతదేశానిన్ నిరిమ్ంచలేం." పాత ఉపకరణాలు ఉపయోగించి నవ భారతదేశానిన్ నిరిమ్ంచడం చాలా

కషట్మని చెపాప్ను.

కొతత్ సాధనాలను మరియు మా యువ పర్తిభను ఉపయోగించడమే మాకునన్ ఏకైక నమమ్కం.

భారతదేశ యువ పర్తిభను నేను గటిట్గా నముమ్తునాన్ను. నేను 1984 లో CDOT [సెంటర్ ఫర్

డెవలపెమ్ంట్ ఆఫ్ టెలిమెటిక్స్్] ను పార్రంభించినపుప్డు, సంసథ్ సగటు వయసుస్్ 23 సంవతస్్రాలు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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వాళుల్ తెలివైన వాళుల్, కఠినమైన పని, చితత్శుదిద్గల, నిజాయితీగల, నిబదధ్తగల, ధైరయ్ంగల,

అంకితభావం గల, జాతీయవాది, మరియు వాళుల్ ఈ పనులను జరిగేలా చేశారు.

"మీరు ఎందుకు యువతను నియమించుకుంటారు?" అని పర్జలనే వారు. ఎందుకంటే "వారు

ఫెర్షర్స్్, వారు శకిత్తో, ఉతాస్్హంతో ఉనాన్రు. వాళుల్ మానసికంగా అవినీతిపరులు కారు."

మన భారతదేశంలో సమసయ్లు చాలా ఉనాన్యి, కానీ మనకు చాలా సవాళుల్ ఉనాన్యి. కాబటిట్

భారతదేశంలో సమసయ్ల గురించి పర్జలు నాకు చెపిప్నపుప్డు, "భారతదేశంలో సమసయ్లను

గురిత్ంచడానికి మీకు పర్తిభ అవసరం లేదు" భారతదేశంలో పరిషాక్రాలను గురిత్ంచడానికి మీకు

పర్తిభ అవసరమని నేను చెపుతునాన్ను. మీకు ఏదో ఇవావ్లని కోరుకునే ధైరయ్వంతులైన వాళుల్

కావాలి. నిజంగా తిరిగి వెళిల్ భారత్ పర్జలకు ఏదో చేయాలనాన్రు.

మేము చేయాలిస్్ంది ఇంకెంతో ఉంది. రాబోయే 50 సంవతస్్రాలోల్ పని తగుగ్తుంది. గత 40

సంవతస్్రాలుగా నేను చెపప్డం జరిగింది. "పర్పంచంలో మేధావులు ధనికుల సమసయ్లు

పరిషక్రించడంలో బిజీగా ఉనాన్రు. నిజంగా తమకి పరిషక్రించడానికి ఎటువంటి సమసయ్లు లేవు."

తతఫ్లితంగా, పేదవారి సమసయ్లకు సరైన పర్తిభ దకక్లేదు. పర్పంచ దేశాలతో పోలిసేత్

భారతదేశంలో మాతర్మే ఎకుక్వ పర్తిభను కలిగి ఉంది ఇంకా ఆ పర్తిభా భావాలే పేదల సమసయ్లను

పరిషక్రిసుత్ంది. కేవలం భారతదేశంలోనే దారిదర్య్ రేఖకు దిగువన ఉనన్ 400 మిలియనల్ మందిని

పైకి తీసుకోరావడానికి పరిషాక్రాలను కనుగొనే ఏకైక దేశం, తరువాత పర్పంచంలోని ఇతర

భాగాలకు ఆ పరిషాక్రానిన్ వరిత్ంపజేయవచుచ్.

మనం విభినన్ వరాణ్లు గల దేశం. నేను భారతదేశం గురించి ఏమైనా చెపప్గలను, మీరు దానికి

సరిగాగ్ వయ్తిరేకంగా చెపప్వచుచ్, మీరే 100% సరి. అదీ భారతదేశం అంటే. భినన్తవ్ం అనేది

నవకలప్నకు ఒక సారవంతమైన నేల, ఇంకా మన దేశం పర్పంచంలోనే అతయ్ంత భినన్తవ్ంగల

దేశం. బహుశ వారు భారతీయలు లాగ ఉండకపోవచుచ్.

నేను మెకిస్్కోలో ఉనాన్ను మరియు నేను భారత రాయబారి కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. నేను 500

మంది వయ్కుత్లతో గల సభలో కీనోట్ సీప్కర్ ని. అకక్డ ఎవరో "ఇండియన్ రాయబారి వసుత్నాన్రని"

అనాన్రు. అందువలల్ నేను అతనిని రిసీవ్ చేసుకోడానికి వెళాళ్ను, అతను నాకు కనబడలేదు.

చివరిగా, నేను "అతను ఎకక్డ ఉనాన్డు?" అని అడిగాను, అంతలో ఒక వయ్కిత్ ఇలా అనాన్డు, "ఓహ్,

అతను మీ కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు, అతను ముందు వరుసలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు."

అతను చైనీస్ వయ్కిత్ లాగా ఉనాన్డు. అతను ఈశానయ్ం నుంచి వచాచ్డు. నాకునన్ అనుభవంతో నేను

అతనిని భారతీయ రాయబారి అని అనుకుంటాను, అతను నాలాగే ఉండాలి.

అదీ భారతదేశం అంటే. భారతదేశంలో కొనియాడడానికి చాలా ఉనాన్యి, కానీ నేడు భారతదేశానిన్

చూసుత్ంటే నాకు ఆందోళనగా ఉంది.

పర్జలు సమాచారానిన్ కాపాడటానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు, ఎపుప్డైతే పర్జలు సోషల్ మీడియాలో

తపుప్డు సమాచారానిన్ వాయ్పింప చేసాత్రో అదీ సేవ్చఛ్ను దెబబ్తీసుత్ంది మరియు దాని పర్భావం

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలుడాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలు
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పర్జలపై ఉంటుంది. అందుకే ఇంకా మీరు ఇకక్డే ఉనాన్రు. మీరు కనీసం ఈ కంపూయ్టర్

యుగంలో, అందరి అభివృదిధ్ కోసం నమమ్కానిన్ కాపాడుకోవాలి. కారయ్కర్మం ఏ పార్ంతం లేదా

బార్హమ్ణ లేదా హిందూ లేదా ముసిల్ం అయినా పటిట్ంచుకోకుండా, అసప్షట్త, వైవిధాయ్లు లేవు, మేము

పటిట్ంచుకోరు.

మేము వీలైనంతవరకూ కలుసాత్ము. పర్తి ఒకక్రికీ సమాచారం అందిసాత్ము. నేడు భారతదేశంలో

చాలా చినన్ సాథ్యిలో చరచ్ కొనసాగుతోంది. మనం భారతదేశంలో సంభాషణ సాథ్యిని పెంచాలి.

నేను ఇపుప్డు ఒక పుసత్కానిన్ రాసుత్నాన్ను, నా జీవితంలో కొనిన్ సంవతస్్రాల కిర్తమే ఒక పుసత్కం

రాసాను, నేను నా మనమరాలు కోసం అపుప్డు రాసాను, తనకి ఇపుప్డు ఆరు ఏళుల్, తను

శానాఫ్ర్నిస్్సోక్లో నివసిసుత్ంది, పెరిగి పెదద్దైన తరువాత ఏదో ఒకరోజు అడుగుతుంది, "75

సంవతస్్రాల కిర్తం లేదా 100 సంవతస్్రాల కిర్తం అమెరికాకు వచిచ్న ఈ వృదుధ్డు ఎవరు?" అని.

అమెరికాలో పుటిట్ పెరిగిన ఆమె తండిర్, ఆమె చాలా భినన్ంగా ఉంటుందని చెబుతుంది, ఎందుకంటే

తన తండిర్కి పేదరికం గురించి ఎలాంటి అవగాహన లేదు. నేను భారతదేశంలో ఒక చినన్ గిరిజన

గార్మంలో జనిమ్ంచినటుల్ ఇంకా నా తలిల్ ఎనిమిది పిలల్లకి ఇంటోల్నే జనమ్నిచిచ్నటుల్ తను

గర్హించలేదు. ఈ వైదుయ్డు, నర్స్్, ఆసుపతిర్, ఫారమ్సీ ఇవేమి లేవు. పాఠశాలలు లేవు. ఇంకా నేను

ఇవనీన్ చెపిప్నా గానీ ననేన్దో కథలు చెబుతునాన్రనుకుంటారు.

ఇది వాసత్వం కాదు. మనం భారతదేశానిన్ మారాచ్లిస్్న అవసరం ఉంది. ఒక వేళ మనం సాంకేతిక

పరిజాఞ్నిన్ ఉపయోగించి దారిదర్య్ రేఖకు దిగువ ఉనన్ 400 మిలియనల్ మందిని పైకి తీసుకోరాకపోతే

మనం గౌరవపర్దమైన దేశానికి మనము ఏమి చేయనివాళల్వుతాము.

ఎకుక్వ మంది బిలియనీరుల్ ఉండే భారతదేశానిన్ నిరిమ్ంచాలని మేము కోరుకోము. అయితే అకక్డ,

వారికి మరింత అధికారం ఉంటుంది. వారికి నేను వయ్తిరేకిని కాను. కానీ నేను సాంకేతికతను

ఉపయోగించి భారతదేశంలో పర్తిదీ రూపాంతరం చెందేలా చూడాలి, ఇది విజాఞ్నం దావ్రా మాతర్మే

సాధయ్పడుతుంది.

అది మీ లాంటి వయ్కుత్ల వలల్ మాతర్మే సాధయ్ం. అది సప్షట్త నుంచి మాతర్మే వసుత్ంది. నాకు,

సమాచారం సప్షట్త, అందుబాటు, జవాబుదారీతనం, నెటవ్ర్క్, పర్జాసావ్మయ్ం, వికేందీర్కరణ

తీసుకొసుత్ంది. ఇవనీన్ గాంధేయవాదం.

ఒక వేళ ఈ రోజు గాంధీగారు ఉండుంటే, ఆయన మిమమ్లిన్ కలవటానికి చాల ఇషట్పడే వారు. నేను

ఎలుల్ండి అహమ్దాబాదోల్ పర్సంగిసుత్నాన్ను. వాసత్వానికి కార్ల్ మరియు నేను గత ఏడాది అకోట్బర్ 2 న

సబరమ్తి ఆశర్మంలో గడిపాం, కంపూయ్టర్ యుగానికి గాంధీగారి ఆలోచనలను వాయ్పిత్ చేయడంపై

నిజంగా దృషిట్ పెటాట్లని పర్యతిన్ంచాము, ఇంకా అనుసంధానత గురించి పర్జలకు తెలియజేయండి,

ఈ రోజ ఎంత ముఖయ్మైన వారో గాంధీ గారు మానవజాతి చరితర్ ముందునుంచే.

నేను రెండవ పుసత్కము గురించి చెపిప్నపుప్డు నేను మధయ్లో కొంత విషయానిన్ మిసస్్యాను.

పర్పంచానిన్ పునఃరూపకలప్న గురించి నేను ఒక పుసత్కానిన్ రాసుత్నాన్ను. ఈ రోజు మనం

రూపకలప్న చేసిన పర్పంచం పూరిత్గా వాడుకలో లేదు. రెండవ పర్పంచ యుదద్ం తరువాత చివరి

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నమూనా అమెరికా(US) చేత చేయబడింది. ఐకయ్రాజయ్సమితి(UN), పర్పంచ బాయ్ంకు,

నాటో(NATO), ఐఎంఎఫ్(IMF), జిడిపి(GDP), జీఎన్ పి(GNP), తలసరి ఆదాయం,

చెలిల్ంపు సమనవ్యం, పర్జాసావ్మయ్ం, మానవ హకుక్లు, పెటుట్బడిదారీ, వినియోగం, యుదాధ్లు.

ఈ విషయాలనీన్ ఇకపై అరధ్ం కావు. GDP అనేది చెడడ్్ది కాదు. కానీ మేము ఇంకా

అనుసరిసుత్నాన్ము. నేడు ఈ పర్మాణాలనీన్ బిగ్ డేటా, కౌల్డ్ కంపూయ్టింగ్, అనాలిటిక్స్్ నుంచి లబిద్

చేకూరినవే. అపుప్డుగానీ అది సాధయ్మయేయ్ది కాదు, కాబటిట్ మీరు చెపిప్న సూథ్ల జాతీయోతప్తిత్

అందరూ అంగీకరించారు. మీరు విశేల్షించడానికి బిగ్ డేటా ఉనన్ందున ఈ రోజు మీరు చాలా చినన్

చినన్ వివరాలను జీరో నుంచి చూడవచుచ్.

ఇకక్డ ఎవరో ఒకరు నాయ్యసాథ్నము నుంచి డేటాను తీసుకొని వెబ్ లో ఉంచుతునన్ందుకు నాకు

చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన పర్ధాన నాయ్యమూరుత్లందరితో ఏడు సంవతస్్రాలు పోరాడాను.

పర్తిసారి కొతత్ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ నియమించబడతాడు, మరుసటి రోజే తన నుంచి నాకు పిలుపు

వసుత్ంది, అతని ఇంటికి వెళాత్ను. టీ తాగుతూ అదీ నాయ్యం పొందడానికి 15 సంవతస్్రాలు

ఎందుకు తీసుకొంటుంది? మీ నివేదికలనిన్ంటినీ కంపూయ్టరీకరించి మరియు మూడు

సంవతస్్రాలలో నాయ్యం పొందగలమా అని ఒపిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచాను. అపుప్డు అతను,

"సరె, శామ్, మేము మీతో అంగీకరిసుత్నాన్ం, సంభాషణ మధయ్లో Mr. పిటోర్డా, మేమందరం మీతో

ఉనాన్ము, ఇది ఒక అదుభ్తమైన ఆలోచన, చేదాద్ం" అని చెపాప్రు. కానీ ఏమీ జరగలేదు.

ఎనిమిది నెలలోల్ కొతత్ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ నియమితులయాయ్రు. నేను అతనిని మళీళ్ కలిసాను.

అతను ఇలా అనాన్డు, "మీరు చాలా బాగ చెపాప్రు, మనము ఈ సారి దీనిన్ అనిన్ మంచి ఉదేద్శాలతో

చేయబోతునాన్ం." అంతా బాగుంది. కానీ వారూ కూడా చేయలేదు.

భారతదేశంలో కోరుట్ కేసును పరిషక్రించడానికి 15 సంవతస్్రాలు ఎందుకు పడుతుంది? మీకునన్

సమసత్ నైపుణయ్ంతో, దీనిని ఒక సంవతస్్రంలో చేయవచుచ్, బహుశా రెండు లేదా మూడు. కాబటిట్

మీరు IT ని ఉపయోగించి పర్తిచోటా మారచ్డం అవసరం. మీరు ఈ సమాజపు పటాట్లను(fabric)

రూపాంతరం చేయాలి. ఇంటి నుంచి మొదలుకొని సేవలు, పోలీస్, కోర్ట్, పర్భుతవ్ం, విదయ్, ఆరోగయ్

సేవలు, వయ్వసాయం, మరియు మీ పనిముటుల్ పార్థమికంగా సమాచారం, సమాచారం,

సమాచారం. ఏదైనా చేయడానికి సమాచారానికి జాఞ్నానిన్, విజాఞ్నానిన్, పనిని, ధైరయ్ంగల

యువకులను ఏకం చేయండి.

భారతదేశంలో, మీలో 45 ఏళల్ పైబడిన వారు ఎవరైనా రాయవచుచ్, నాతో సహా. వారు ఈ

పర్పంచంలో బర్తికేలా తయారవలేదు. భారతదేశంలో పర్తి ఒకక్రూ గతం గురించి మాటాల్డతారు.

భవిషయ్తుత్ గురించి ఎవరూ మాటాల్డరు. రామ్ చరితర్ గురించి అయితే వెంటనే ఎవరైనా

హనుమంతుని గురించి మాటాల్డతారు, మరొకరు మరో దేవుడి గురించి మాటాల్డతారు, ఇది మా

వారసతవ్ం అని చెబుతారు.

భవిషయ్తుత్ గురించి ఎవరూ చరిచ్ంచరు. మన వారసతావ్నికి గరివ్సుత్ంటాం. మన వారసతవ్ం, మన

కళ, మన సంసక్ృతి, మన సంగీతం గురించి మేము గరవ్పడుతునాన్ము ఇంకా చాలావరకు వాటిని

కంపూయ్టరీకరించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ము.

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలుడాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలు
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దాదాపు 15 సంవతస్్రాల కిర్తం, మేము ఒక మిలియన్ లిఖిత పర్తులను తీసుకుని దానిన్ డిజిటైజ్

చేసాము. 15 సంవతస్్రాల కిర్తం. 40 సంవతస్్రాల కిర్తం, 37 సంవతస్్రాల కిర్తం, మేము కపిల

వాటేస్్యన్ తో కలిసి ఇందిరా గాంధీ ఇన్ిస్టటూయ్టోల్ మైకోర్ ఫిలింపై మా కళను అనిన్ంటినీ నిలవ్

చేసాము. ఈ విషయాలనీన్ ఇపుప్డు ఒక చోట చేరతాయి. అంతకుముందు సరైన ఉపకరణాలు లేవు.

కానీ ఇపుప్డు, నిలవ్ చేసుకొనే ఉపకరణాల ధర చాలా తకుక్వగా ఉంది.

ఒక సలహా, నేను 16-bit RAM ను $ 16 పెటిట్ కొనుగోలు చేసాను. మీలో కొందరికి

అరథ్మవుతుందని నేను ఆశిసుత్నాన్ను. నేను ఒక NAND గేట్ $37 ధరతో అలాంటివి నాలుగు

ఇనుప్ట్ NAND గేటుల్ కొనుగోలు చేసాను. తొలి మైకోర్పార్సెసర్ ఇంటెల్ రూపొందించినపుప్డు,

నేను అకక్డే ఉనాన్ను. ఇంటెల్ వయ్వసాథ్పకులందరు నా సేన్హితులే, బాబ్ నోయ్స్్, లెసట్ర్ హొగన్,

గోరాడ్్న్ మూరె. నేను తొలి పోర్-బిట్ పార్సెసర్ున టెలిఫోనీ కోసం ఉపయోగించాను.

మేము ఒక మహాదుభ్తమని అనుకునాన్ము. "ఓ భగవంతుడా, ఎంత శకిత్వంతమైన సాధనం" అని

అనుకునాన్ము.

మరి ఈరోజు మీరు ఏం పొందారో చూడండి. కేవలం మీరు మీ సెల్ ఫోనల్లోనే గిగాబిట్,

టెరాబిటల్తో ఇంకా చాలా పార్సెసింగ్ శకిత్తో కూడిన ఉపకరణాలతో ఉనాన్రు. ఇది భారతదేశానిన్

మారిచ్ంది. మీకు నచిచ్నన్టుల్ మీరు మారుచ్కోవాలి కానీ ఎవరో అమెరికాలో కూరొచ్ని దీనిని

మారచ్కూడదు. మాకు సాథ్నిక కంటెంట్, సాథ్నిక అనువరత్నాలు, సాథ్నిక పరిషాక్రాలు, భారతదేశ

అభివృదిధ్ వెరష్న్ మరియు అభివృదిధ్ యొకక్ పాశాచ్తయ్ వెరష్న్ అవసరం లేదు.

ఇది పర్తి ఒకక్రూ US వాళల్ లాగా ఉండాలనుకోవడం సరికాదు . ఆ నమూనా సేక్లబుల్ కాదు,

సిథ్రమైన, డిజైన్, లేదా నిరవ్హణ. మన భారత అభివృదిధ్ నమూనాను సృషిట్ంచాలి, మరియు ఇకక్డే

గాంధీ దారి తీసుత్ంది.

నేను కొంతమంది యువకులతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు, "నేను పర్తి జిలాల్కు సంబంధించిన డేటాను

పొందగలనా?" అని అనాన్ను. నాకు పర్తి జిలాల్ డేటా ఎలా కావాలంటే, పర్తిదీ ఆనెల్ౖనోల్

అందుబాటులో ఉండాలి. కోరుట్ కేసులు, పోలీసు, ఉపాధాయ్యులు, పాఠశాలలు, ఆసుపతుర్లు,

వైదుయ్లు. భారత జాతీయ డేటాబేసల్ గురించి నేను పటిట్ంచుకోను. వాసత్వానికి అది ముఖయ్మే, నేను

ముఖయ్మైనది కాదు అని చెపప్డం లేదు. కానీ నేను జిలాల్ సాథ్యిలో పని కావాలి. జిలాల్ సాథ్యిలో

500 మంది ఉపాధాయ్యుల నాకు అవసరమైతే, "నేను ఎకక్డికి వెళాత్ను?" అడగడానికి ఢిలీల్కి

వెళల్వలసిన అవసరం లేదు.

మేము పర్తిదీ వికేందీర్కరించాలిస్్న అవసరముంది. నేడు భారతదేశంలో అధికారం రెండు సాథ్నాలలో

ఉంది. పర్ధానమంతిర్ మరియు ముఖయ్మంతిర్.

ఈ ఉదయం బెంగళూరు మేయర్ తో నేను సమావేశమయాయ్ను, నేను ఇలా అనాన్ను "చూడండి.

మొదటగా మనము చేయవలసినది ఏంటంటే మేయర్ిక ఎకుక్వ అధికారం ఇవావ్లి. "

భారతదేశంలో మేయర్ుక ఎటువంటి అధికారం లేదు. మేయర్ ఎవరో కూడా ఎవరికీ తెలియదు.

వారు ఒక సంవతస్్రానికి మాతర్మే మేయర్ాగ ఉంటారు. తమాషా ఏమిటంటే, ఒక సంవతస్్రంలో

బాతూర్మ్ిక ఎకక్డికి వెళాళ్లో కూడా మీకు తెలియదు. మీరు ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడానికి

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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మూడు లేదా నాలుగు సంవతస్్రాల అవసరం. కానీ ఒక సంవతస్్రం వెనుక కారణం, మనకు ఏమి

చేయాలో తెలుసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఇవవ్రు. కాబటిట్ మనం చేయగలిగే పనులను

చేయవచుచ్, అలాగే ఉంది. నేను అతనిని ఈ విధంగా చెపాప్ను, మేయర్ ఐదు సంవతస్్రాల కాలానిన్

పెంచటానికి వినన్పించండి. జిలాల్లో అదే విషయం. జిలాల్ పర్ధాన అధికారి ఎవరు? కలెకట్ర్. జిలాల్

సాథ్యిలో ఎటువంటి ఓటరుల్ లేరు. మీరు చేసుత్నన్ అనిన్ అంశాల దావ్రా జిలాల్ సాథ్యి అభివృదిధ్

నమూనాను ఎందుకు నిజంగా వికేందీర్కరణ చేయలేము?

నేను మీ సమయం వృధా చేయదలచుకోలేదు, కానీ నాదగగ్ర మీతో పంచుకొనే ఆలోచనలు చాలా

చాల ఉనాన్ను. నేను మీతో టచోల్ ఉండాలనుకుంటునాన్ను. మీరు చేసుత్నన్దాని గురించి నేను చాలా

గరవ్పడుతునాన్ను, నేను సహాయం చేయాలనుకుంటునాన్ను. నేను పాతవాడిని, నాకు తెలుసు, నేను

దానిని గౌరవించాను, కానీ నేను ఇపప్టికీ పనితో బిజీగా ఉండాలనుకుంటునాన్ను. నేను పర్తిరోజూ

ఉదయం 8 గంటలకు పార్రంభిసాత్ను మరియు శనివారం, ఆదివారం 11, 12 గంటల వరుకు నేను

పని చేసాత్ను ఎందుకంటే ఇది ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు. నాకు ఏ సెలవులు లేవు, నేను గత 50

సంవతస్్రాలలో ఎనన్డూ సెలవు తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో చాలా ఎకుక్వ పని ఉంది.

బీచ్ లో వెళిల్ పానీయం పుచుచ్కోవడం కంటే బిజీగా ఉండడం ఉతత్మం. అదేమి ననున్

ఉతేత్జపరచదు.

మీలో చాలామందిని కలుసుకోడానికి ఆదివారం మధాయ్హన్ం మంచి సమయం. ఇంకా ఆదివారం

మధాయ్హన్ం వసుత్నన్ందుకు మిమమ్లిన్ నేను నిజంగా అభినందిసుత్నాన్ము, ఎందుకంటే నేను ఆ

సమయంలో మాతర్మే అందుబాటులో ఉంటాను. నా మితుర్డు కార్ల్ తో చెపాప్ను, మరియు కార్ల్ ఒక

ఆసకిత్కరమైన పాతర్. అయినా మీకు కార్ల్ గురించి తెలుసా లేదా అని కూడా నాకు తెలియదు, కానీ

మీరు కార్ల్ ను Google చేయండి. కార్ల్ నా ఆపత్ మితుర్డు, అతడు మరియు నేను అనిన్ రకాల

విషయాలు ముచచ్టిసుత్ంటాం.

మేము శాన్ ఫార్నిస్్సోక్ లో బెర్సెట్ర్ కాలేతో కలిసి ఈ ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ 450 వేల పుసత్కాలను

భారతదేశం నుండి తీసుకొని ఆనెల్ౖన్ లో ఉంచాము. భారత పర్భుతవ్ం భయాందోళనలకు గురై, "ఒక

నిమిషం వేచి ఉండండి, నీవు ఎలా చేయగలను? ఇది ఇపప్టికీ కాపీరైట్. "మేము అనాన్ము,"

చింతించకండి. వారు మాపై కేసు వేసాత్రు. మేము నిరణ్యిసాత్ము. దాని గురించి మేము ఆందోళన

చెందుతాము. "ఎందుకంటే భారత్ పర్భుతవ్ం మాకు ఏది చదవాలో ఏది చదవకూడదు చెపప్దు.

పర్పంచవాయ్పత్ంగా, వయ్వసథ్ను ఎదురొక్నేందుకు లాంటి పర్జలు మీకు అవసరం. కార్ల్ మరియు నేను

ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ బూయ్రో అనిన్టినీ తీసుకొని ఆనెల్ౖన్ ఉంచాలని నిరణ్యించుకునాన్ం. ఇండియన్

సాట్ండర్డ్్స్్ బూయ్రో భారతదేశంలో 14 వేల రూపాయలు, విదేశీయుడికి 1.4 లకష్లు ఖరచ్వుతుందని

మీకు తెలుసా అని నాకు తెలియదు? ఇవి మా భదర్తా పర్మాణాలు, అగిన్ పర్మాణాలు, ఇవి మా

చటాట్లు మరియు ఒక పౌరుడిగా మీకు అనుమతి లేదు కానీ తమాషా విషయం ఏమంటే మీరు దీనిన్

అనుసరించాలిస్్ ఉంటుంది.

మీరు ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచినపుప్డు, పర్భుతవ్ం "ఓహ్, ఒక నిమిషం వేచి ఉండండి, మీరు దీనిన్ చేయలేరు"

అని అంటుంది. దానికి సమాధానం, గొపప్ అదృషట్ం. మేము చేయబోతునాన్ం.

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలుడాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా వచనాలు
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మీకు అలాంటి వైఖరిని మీరు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటాను. యుదధ్ వైఖరిని కలిగి ఉండాలని

కోరుకుంటునాన్ను. నిరాశ చెందకూడదు. ఎవరూ మీవైపు వేలు పెటిట్ చూపకూడదు. మహాతామ్

గాంధీ లాగ పోరాడండి.

విషయమేమిటంటే మీరు మీ సవ్ంత బంధువులతోనే పోరాడుతునాన్రు. ఆ పోరాటం

పటిషట్మవుతుంది. కాబటిట్, మీకు అంతా మంచి జరగాలని ఆశిసుత్నాన్ను, నాకు ఈ చినన్ అవకాశం

ఇచిచ్నందుకు ధనయ్వాదాలు.

నేను కార్ల్ కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను, మేము విసత్ృత సంభాషణను జరుపుతాము. నాకు 15

నిముషాలు ఇచాచ్రని నాకు తెలుసు, బహుశా నేను ఐదు నిమిషాలు ఎకుక్వ తీసుకుంటాను, కానీ

నేను ఇలాంటి పేర్కష్కులను ఎకక్డ పొందగలను? మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్ను.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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CWMG, vol. 84 (1946), పుట. 161, జవహరాల్ల్ నెహూర్ మరియు సరాద్ర్ పటేల్ోత.

CWMG, vol. 86 (1947), పుట. 224, బార్ంబూ బిర్డ్జ్్ మీద లాగూన్ుక ఎదుట.
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CWMG, vol. 38 (1928-1929), ముఖచితర్ం.
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CWMG, vol. 86 (1946-1947), ముఖచితర్ం, శీరిష్క చదవడంఎకాల్ చలో."
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CWMG, vol. 100, ముఖచితర్ం, గాంధీ గారు ధానయ్ములో ఉనాన్రు, సబరమ్తి ఆశర్మం, 1931.
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సమాచార హకుక్, జాఞ్న హకుక్:సమాచార హకుక్, జాఞ్న హకుక్: కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు

హసీజ్్క్ గీకుప్ (విజిటింగ్ గీక్స్్ చేత బహిరంగ ఉపనాయ్సాలు), NUMA బెంగళూరు, అకోట్బర్ 15,హసీజ్్క్ గీకుప్ (విజిటింగ్ గీక్స్్ చేత బహిరంగ ఉపనాయ్సాలు), NUMA బెంగళూరు, అకోట్బర్ 15,

20172017

మంచిది, ధనయ్వాదాలు, శామ్. వినపడుతుందా? బాగుంది సౌకరయ్ం చాలా బాగుంది.

మాకు ఆతిథయ్మిసుత్నన్ందుకు NUMA కు ధనయ్వాదాలు. పర్తేయ్కంగా, ఈ కారయ్కర్మానిన్

నిరవ్హించనందుకు HasGeek అభినందనలు. ముఖయ్ంగా సంధయ్ రమేష్ గారు ఏరాప్టల్ని

సమైఖయ్పరవడంలో అదుభ్తమైన పని చేసారు. ధనయ్వాదాలు. పార్ణేష్, పరిచయం చాలా బాగుంది,

వివరణాతమ్కంగా పర్దరశ్నలు ఇచిచ్నందుకు శీర్నివాస్ మరియు T.J., ఇంకా శామ్ ననున్ మళీళ్

భారతదేశానికి తీసుకొచాచ్రు.

ఇకక్డికి రావడం నాకు చాలా సంతోషం.

కాబటిట్, నా పని విచితర్మైనది. నేనొక పర్జా ముదర్ణాయంతార్నిన్.

మీరు పెర్ౖవేటు పిర్ంటరల్ గురించి వినే ఉంటారు, కదా? హాలీవుడ్ోల వారు నవలలు వార్సుత్ంటారు

ఇంకా పర్చురణలు చేసుత్ంటారు.

కొనిన్ సంవతస్్రాల ముందునుంచే పబిల్క్ పిర్ంటింగ్ ఉంది. ఆ కాలంలో అశోక అనే పబిల్క్ పిర్ంటర్

ఉండే వారు. పిర్యాతి పిర్యమైన సారవ్భౌమాధికారి పర్భుతవ్ ఆదేశాలను సత్ంభాలలో పొదిగించి

భారతదేశవాయ్పత్ంగా తెలిసేలా చేసారు. చటాట్నిన్, ధరామ్నిన్, కూర్రమృగాలను పదధ్తిగా నిరవ్హించాలి

అని పర్జలు తెలుసుకోవాలి అనే దాని కోసం అలా చేసారు. వేరేవ్రు మతాలూ సహించటంతో

సీవ్కరించబడాలి .

రోమ్ోల కొనిన్ వందల సంవతస్్రాల కిర్తం, పర్జలు తమ పరిపాలకులపైన తిరుగుబాటు చేసారు,

"మీరు చటాట్లను వార్సుకోవాలి. మేము పర్తిసారి వాటిని పాటించి కోరుట్కు వెళల్లేము. "వారు 12

రోమనల్ నియమాల పటిట్కను తీసుకునాన్రు. ఇంకా వారు కాంసయ్పై, చెకక్పై చెకిక్ంచారు, చటాట్లంటే

ఏమిటో పర్జలు తెలుసుకుంటారని వారు రోమన్ సామార్జయ్ంలోని పర్తి మారెక్టోల్నూ

అందుబాటులో ఉంచారు.

ఎందుకంటే పర్జా ముదర్ణ మన అందరికి చెందినది. ఇది పెర్ౖవేట్ ముదర్ణకు భినన్మైనది, అకక్డ

కొంత డబుబ్ సంపాదించడానికి ఏదో ఒకటి చేసుత్ంటారు. 70 సంవతస్్రాల తరువాత లేదా ఈ

కాలం వయసుస్్లో, 150 సంవతస్్రాల తరువాత, సాధారణం రంగానికి వచిచ్ంది. కానీ పబిల్క్

ముదర్ణ మనకు సవ్ంతం. నేను సాంసక్ృతిక సేకరణ నుంచి చటట్ం వరకు పర్తిదానిపైన యునైటెడ్

సేట్ట్స్్ లో 37 సంవతస్్రాలుగా ఈ పని చేసుత్నాన్ను.

నేను 6,000 పర్భుతవ్ వీడియోలను ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాను. మేము వాటి నకలు తీసి వాటిని YouTube

లో ఉంచాము, 50 మిలియనల్ వూయ్స్ వచాచ్యి. అవి అకక్డ ఉనాన్యి.
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సెకూయ్రిటీస్ అండ్ ఎకేస్్ఛ్ంజ్ కమీషన్, పబిల్క్ కారొప్రేషన్ రిపోరుట్ను పొందటానికి $ 30 ఖరుచ్

అవుతుంది, ఉదాహరణకు వారి IPO రిపోర్ట్ ను పొందడానికి. మేము దీనిన్ ఉచితంగా ఉంచాము

ఆ సమాచారానిన్ లకష్ల మంది పర్జలు ఉపయోగించారు.

ఐదు సంవతస్్రాల కిర్తం, నేను భారతీయ డేటాపై పని చేయడం పార్రంభించాను. నేను U.S. లో

పని చేసూత్నే ఉనాన్ను, అయితే ఇపుప్డు అమెరిక, భారతదేశం రెండు దేశాలలోనూ చేసుత్నాన్ను,

ఇంకా నేను ఐదు సేకరణలను కొనసాగిసుత్నాన్ను.

తొలుత, ఫోటోలు: సమాచార మంతిర్తవ్ శాఖ ఛాయాచితార్ల భారీ సేకరణను ఆనెల్ౖనోల్ కలిగి ఉంది,

కానీ అవి చాటుగా ఉనాన్యి. మీరు వాటిని చూడడం కుదరదు . మీరు ఇండెక్స్్ పేజీని తీసేత్, అకక్డ

వేల కొదీద్ ఫోటోలు ఉనాన్యి. మీరు అసలు ఫోటో పొందడానికి మీరు కిల్క్ చేసుకుంటూ వెళాళ్లి.

అందువలల్ నేను వాటిని పరిశోధించి 12000 ఫొటోలని ఎనున్కొని వాటిని ఫిల్కర్ లో పెటాట్ను. ఇవి

అదుభ్తమైన విషయాలు. ఇది, '47 '48 49 సంవతస్్రంలోని నెహూర్ చితార్లు, సంవతస్్రాలు

వారిగా గణతంతర్ రోజు ఉతస్్వాల చితార్లు, పర్జలు కిర్కెట్ ఆడడం సంబంధించిన వేల ఫోటోలు,

ఒలింపిక్స్్, జంతువులు, భారతదేశం దేవాలయాలు-కేవలం అందమైన విషయాలు. దీనికి కంటే

ఎకుక్వే ఉండాలి. ఇంకా అది అధిక రిజలూయ్షన్ తో ఉండాలి.

రెండవది, బూయ్రో ఆఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్: ది బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా, 14,000

రూపాయలు. భారతదేశంలోని పర్తి ఇంజనీరింగ్ విదాయ్రిధ్, పర్తి సంవతస్్రం 650,000 మంది ఈ

పతార్నిన్ సంపర్దించాలి, వారు గర్ంథాలయానికి వెళిల్ ఒక CD-ROM ను పరిశీలించాలి. లేదా

గర్ంథాలయానికి వెళిల్ ఆ పుసత్కానిన్ తీసుకోవాలి. కానీ ఆ పుసత్కానిన్ మేము ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాము

అపప్టినుంచి పర్తి నెలా మిలియనల్ వీకష్ణలను పొందుతునాన్ము.

వాసత్వానికి, భారతీయ పర్భుతవ్ం మాపై కేసు వేయలేదు. యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ మరియు ఐరోపాలో పలు

పర్మాణాల సంసథ్ల మాపై వేశారు. కానీ బూయ్రో అఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ మా అధిక

వికర్యించడానికి నిరాకరించింది. కారణం, వాళల్కి నేను పంపిన ఒక ఉతత్రం. నేను పర్మాణాలను

పొందడానికి సంవతస్్రానికి 5,000 డాలరుల్ చెలిల్ంచాను. నేను రెండు సంవతస్్రాల పాటు

నడిపించాను. వారు నాకు పునరుదధ్రణ నోటీసు పంపారు. సరె, "ఖచిచ్తంగా, పునరుదీధ్కరణ

చేయించుకోవడానికి నేను ఇషట్పడుతునాన్ను అని అనాన్ను. ఇదిగో అనిన్ పర్మాణాలు ఇకక్డే

ఉనాన్యి. వారు గొపప్వారు కాదా? నేను మీకు HTML ను ఇవవ్గలనా? "

ఎందుకంటే ఇలాంటి చాలా పర్మాణాలు మేము భారతదేశంలోకి పంపించాము, వాటిని HTML

లోకి మారిచ్, రేఖాచితార్లను SVG గా మారిచ్ంది, సూతార్లను MathML లోకి కోడ్ చేసాము.

కాబటిట్ మీరు మీ సెలోఫ్నోల్ చూడవచుచ్, మీరు రేఖాచితర్ం తీసుకోవచుచ్, మీరు దానిని పెదద్దిగా

చేయగలరు, దానిన్ మీ పతర్ంలో అతికించుకోవచుచ్.

ఇపుప్డు, పర్జలు కేష్మానికి వాయ్జయ్ంపై భారత పర్భుతవ్ంపై కేసు వెసాము. శీర్నివాస్ కొడాలి నా సహ

విజఞ్పుత్లలో ఒకరు. నా మితుర్డు, సుశాంత్ సినాహ్, వారు కూడా ఇకక్డే ఉనాన్రు. వారు అదుభ్తమైన

భారతీయ Kanoon ను నడుపుతునాన్రు, అనిన్ కోరుట్ కేసులు సేవలు అందిసుత్నాన్రు. నా తోటి

విజఞ్పిత్. నితిత్ దేశాయ్ వారి అసోసియేట్స్్ ఢిలీల్ హైకోరుట్లో ఉచితంగా మాకు పార్తినిధయ్ం

వహిసుత్నాన్రు. ఇంకా ఈ కేసులో సలామ్న్ ఖురీష్ద్ మా సీనియర్ నాయ్యవాది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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మళీళ్ నవంబరులో మేము నాయ్యమూరిత్ ముందు హాజరవావ్లి. నాలుగవసారి యూనియన్

పర్భుతవ్ం పర్తిసప్ందించడంలో విఫలమైంది. మౌఖికంగా చరిచ్ంచుకొని కేసులో ఉండి విజయానిన్

ఆశిదాద్ం ఎందుకంటే భారతదేశంలో, పర్భుతవ్ సమాచారం యొకక్ హకుక్ రాజాయ్ంగపరంగా-

ఆధారితది, ఈ పర్మాణాలు చటట్ం యొకక్ అధికారం పర్భుతవ్ పతార్లుగా ఉనాన్యి.

మూడవ సేకరణ, శీర్నివాస్ అధికారిక పర్భుతవ్పతిర్కల గురించి మాటాల్డారు. మేము ఇపుప్డే

మొదలుపెటాట్ము. మేము భారతదేశ పర్భుతవ్పతిర్కలను పొందాము. కరాన్టక, గోవా, ఢిలీల్ అప్

లోడ్ చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. మిగిలిన వాటిని ఎలా పొందాలో గురిత్ంచడానికి

పర్యతిన్సుత్నాన్ం.

నాలగ్వ సేకరణ, హిందూ సవ్రాజ్. నేను ఒకరోజు శామ్ ను చూడడానికి వెళాల్ను, అతను, "నువువ్

సిట్క్(USB) తీసుకొచాచ్వా?" అనాన్డు.

"ఏమి?" అంటూ, నేను USB బయటికి తీసాను, తను తన కంపూయ్టర్ కు పెటుట్కుని 15 నిమిషాల

తరువాత నాకు తిరిగి ఇచాచ్డు, "ఏమిటిది?" అని అనాన్ను.

దానికి సమాధానంగా తను "మహాతామ్ గాంధీ గారి సేకరణ రచనలు, మొతత్ం 100 సంపుటలు,

50,000 పేజీలు." అనాన్రు. అపుప్డు నేను "సరే, మీరు ఎకక్డ నుంచి పొందారు?" అనాన్ను.

"ఓహ్, నాకు ఆశర్మం ఇచిచ్ంది."

"మంచిది, దీనితో వారు ఏమి చేయబోతునాన్రు?"

"వారు ఒక వెబ్ సైట్ లో ఉంచాలని చూసుత్నాన్రు," శామ్ బదులిచాచ్రు.

కాబటిట్, నేను దానిన్ మళీళ్ చూసాను, "మంచిది, దానిని నేను వెబెస్్ౖటోల్ పెటట్వచాచ్?"

"పెటట్ండి!" శామ్ ధీమాగా చెపాప్రు.

"వారు కోపపడరా?"

"లేదు ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. "

కావున, నేను వాటిని ఆనెల్ౖన్ లో పెటాట్ను. ఆ సేకరణ మొతత్ం 100 సంపుటలను మీరు లోపల కూడా

వెతకవచుచ్, ఇంకా మీరు వాటిని ఇ-బుక్ రూపంలో డౌనోల్డ్ చేసుకోవచుచ్-నేను మరొక పర్భుతవ్

సరవ్ర్ కు వెళాళ్ను, అకక్డ నెహూర్ గారి ఎంపిక చేసిన రచనలను కనుగొనాన్ను. కానీ వారు మూడు

సంపుటలను తపిప్పోయారు, కానీ నేను వాటిని తీసుకొని, మిగిలిన మూడు సంపుటలను కనుగొని

ఆనెల్ౖన్ ఉంచాను.

నెహూర్ రచనల పూరిత్ సేకరణ ఇపుప్డు మనకు అందుబాటులో ఉంది. అంబేదక్ర్ పూరిత్ రచనలు.

డాకట్ర్ అంబేదక్ర్ మహారాషట్ర్ సరవ్ర్ లో ఉనాన్యి, కానీ మళీళ్ వారు ఆరు పర్సుత్త సంపుటలు వారి

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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దగగ్ర లేవు. నేను సరవ్ర్ నుండి డాకూయ్మెంట్స్్ ను తీసుకునాన్ను. మిగిలిన సంపుటలను కొనుగోలు

చేశాను, అంతేగాక అండెడక్ర్ రచనల పూరిత్ సేకరణను, మళీళ్, ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో, హిందూ

సవ్రాజ్ సేకరణలో అందుబాటులో ఉంది.

గాంధీజీ గారి ఆల్ ఇండియా రేడియో దగగ్ర 129 పర్సంగాలు కూడా ఉనాన్యి. తన జీవితంలో

ఆఖరి సంవతస్్రం, పర్తి రెండు రోజులకు పార్రథ్న సమావేశం తరావ్త మాటాల్డేవారు. కాబటిట్ ఆ

అదుభ్తమైన జీవితంలో చివరి సంవతస్్రం మాటాలు మీరు నిజంగా వినగలరు. మీరు సేకరించిన

రచనలోల్కి వెళిల్, ఆ సంభాషణ యొకక్ ఆంగల్ అనువాదానిన్ చూడవచుచ్, తరావ్త మీరు మరుసటి రోజు

వెళిళ్ అతను రాసిన ఉతత్రాలు చూడండి. అతను ఇచిచ్న తరావ్తి పర్సంగానిన్ చూడవచుచ్. ఇది తన

జీవితంలో ఒక అదుభ్తమైన సంఘటన.

మేము దూరదరశ్న్ ఆరెక్ౖవ్స్్ కి వెళిళ్ నెహూర్ చెపిప్న గారిచే చెపప్బడిన భారతదేశం యొకక్ డిసక్వరీ

ఆఫ్ ఇండియా లేదా భారత్ ఏక్ ఖోజ్ 1980 ల పరంపరను పర్చురించాము . అనిన్ ఎపిసోడుల్

ఇపుప్డు ఆనెల్ౖనోల్ ఉనాన్యి. వాటిలో చాలావరకు, మేము తెలుగులో, ఉరూద్లో ఉపశీరిష్కలను

జోడించాము. మా దగగ్ర ఐదు భాషలకు ఉపశీరిష్కలు అందుబాటులో ఉనాన్యి. మేము మిగత

మొతాత్నిన్ ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటునాన్ము.

కానీ నేను డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను ఎందుకంటే మేము

పని చేసుత్నన్ పర్సుత్త పార్జెక్ట్. కాబటిట్, ఈ పర్భుతవ్ సరవ్ర్ ఉంది, అందులో 550,000 పుసత్కాలు

ఉనాన్యి. వారిదగగ్ర ఉనన్టుల్ వారు చెపాప్రు.

ఒక సంవతస్్రం కిర్తం, నేను శామ్ తో ఉనాన్ను. అపుప్డే మేము మా ఒక వార అతయ్వసర

భారతదేశ పరయ్టనను పూరిత్ చేశాము. యునైటెడ్ సేట్టుస్్క్ తిరిగి వెళల్డానికి రాతిర్వేళ కోసం మేము

ఎదురు చూసుత్నాన్ము, నేను జవ్రంతో ఉనాన్ను. శామ్ ఒక మిలియన్ సమావేశాలు చేసుత్నాన్రు.

పర్జలు అతనిన్ చూడటానికి వసుత్నాన్రు. నేను ఎదురుచూసుత్ండగా, నాకు ఈ డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్

ఇండియా విషయం తటిట్ంది.

నేను దానిపై దృషిట్పెటాట్ను, అది సాగుచేయదగినదిగా అనిపించింది. పుసత్కాలు ఉనాన్యి. అది అంత

సౌకరయ్వంతంగా లేదు, కనుక నేను చినన్ పోర్గార్ం వార్శాను అది పనిచేసింది. అపుప్డు, నేను విమాన

పర్యాణం నుంచి ఇంటికి రాగానే నేను నా సరవ్ర్ పై కూరుచ్నాన్ను. ఇది చాలు, మేము కొనిన్

పుసత్కాలు సేకరించాము. తరావ్తి మూడు నెలల పాటుగా నేను పుసత్కాలు సేకరించడం

మొదలుపెటాట్ను.

కొంత సమయం పటిట్ంది. ఇది సుమారు 30 టెరాబైటల్ డేటా. నేను విజయవంతంగా 463,000

పుసత్కాలను పొందగలిగాను. వాటిలోనూ కొనిన్ నేను పొందలేకపోయాను, వాటిలో కొనిన్ URL ల

సమసయ్లు కూడా ఉనాన్యి, కానీ మేము 463,000 PDF ఫైలల్ను పొందాము.

గత ఏడాది [2016] డిసెంబరు, జనవరిలో, నేను ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో అపోల్డ్ చేసాను-

వాటినిన్టిని అపోల్డ్ చేయడానికి మీకు ఎకుక్వ సమయం పడుతుంది. కాబటిట్ ఈ సేకరణ, నేను

మరింత వివరంగా చూడటం మొదలుపెటాట్ను, నేను నిజంగా చెపప్లేను ఎందుకంటే, నాకు డేటా

దొరికేంతవరకు నేను చెపప్లేను.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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ఇది 50 వేరేవ్రు భాషలోల్ పుసత్కాలు. సంసక్ృతంలో 30,000 పుసత్కాలు ఉనాన్యి. గుజరాతీ,

బెంగాలీ, హిందీ, పంజాబీ, మరియు తెలుగులో మీకు వేలాది పుసత్కాలు ఉనాన్యి. అందులో సగం

పుసత్కాలు ఇంగీల్ష్, ఫెర్ంచ్ మరియు జరమ్న్ లో ఉనాన్యి, కానీ ఇది ఒక పర్తేయ్కమైన సేకరణ.

ఇపుప్డు, అందులోనూ సమసయ్లునాన్యి. నేను దానిన్ నకలు తియయ్డానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు సరవ్ర్

కోడ్ 500 సిసట్మ్స్్ ఎరర్స్్ వచాచ్యి. అది బేర్కింగ్ చేసూత్ ఉంది అందువలన నా సిక్ర్ప్ట్స్్ కూడా

బేర్కింగ్ అవుతూ ఉంది. నేను మరుసటి రోజు తిరిగి వెళాళ్ను. నేను మళీళ్ సిక్ర్ప్ట్ లను

పార్రంభించాను. ఇంకా కొంత డేటాను పొందగలిగాను, ఆపై వారు DNS ను కోలోప్యారు. వారి

DNS సరవ్రుల్ డౌన్ అయాయ్యి.

కాబటిట్, మీరు DNS పేరును అడిగితే, "Host Not Found," చూపిసుత్ంది. నేను IP

చిరునామాలను హార్డ్్ కోడింగ్ చేయడం మొదలుపెటాట్ను. ఎందుకంటే నేను డాక్స్్ ను పొందడం నా

ఏకైక మారగ్ం మాతర్మే. బలహీన హోసిట్ంగ్ తో పాటు ఇతర సమసయ్లు ఉనాన్యి. మెటాడేటా

గజిబిజిగా ఉంది. అనేక శీరిష్కలు వేరు వేరుగా విడగొటట్బడాడ్్యి. సాక్నింగ్ లో కొనిన్ మంచివి, మరి

కొనిన్ కావు.

అకక్డ నకిలీలు చాలా ఉనాన్యి, అయినా కానీ ఇది ఒక పర్తేయ్క సేకరణ. కాపీరైట్ పై కొంతమంది

సాహసకృతాయ్లను కనిపించిన కొనిన్ పుసత్కాలు ఉండడం నేను గమనించాను. "ఇదిగో, వీటిలో కొనిన్

చాలా అందంగా ఉనాన్యి" అని అనాన్డు. కానీ నేను కాపీరైట్ రంగంలో చూశాను. అది "కాపీరైట్

కాదు. "వారు ఏమి చేసుత్నాన్రు అనడానిన్ తెలిసే చేసుత్నాన్రు కాబోలు" అని అనుకొనాన్ను.

అలాంటి ఆరెక్ౖవల్ను నేను ఏమి చేసాత్ను, వాటిని ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచుతాము, పర్జలు ఫిరాయ్దు చేయడం

మొదలుపెడితే, "సరే, మంచిది, నేను ఆ అంశానిన్ ఆనెల్ౖన్ నుంచి తీసివేసాత్ను". నేను ఈ సంవతస్్రం

ఫిబర్వరిలో దానిన్ ఆనెల్ౖనోల్ విడుదలచేయ బడింది. ఇంతవరకు ఎనిమిదినన్ర మిలియనల్ వీకష్ణలను

పొందాము.

కాబటిట్ ఈ సేకరణ ఆనెల్ౖనోల్ ఉంది, గూగుల్ దానిని చూడటం మొదలుపెటిట్ంది, పర్జలు దానిని

చూశారు-మాకు అరడజను మంది "అబాబ్, మీరు నా పుసత్కానిన్ వచిచ్ంది!" మాకు వార్శారు, అని

మీకు తెలుసు, యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో పార్మాణిక DMCA ఉపసంహరణ సేట్ట్స్్. సమసయ్ కాదు. ఫైన్,

మేము పుసత్కాలను తీసివేసాత్ము.

ఉతత్ర కరోలినా విశవ్విదాయ్లయ ముదర్ణాలయం వారు 35 పుసత్కాల జాబితాను కలిగి ఉనాన్రని

మాకు వార్సింది. వాళల్ పర్సాత్పన బాగుంది, వాళుల్ ఇలా అనాన్రు: "చూడండి, మీరు ముందుగా మా

పుసత్కాలను ఆనెల్ౖనోల్ పెటట్డంలో మాకు ఆకేష్పణ లేదు. కానీ మేము ఫైళల్ని ఆనెల్ౖనోల్ విడుదలచేసి

వికర్యం చేసాత్ము. కావున మీరు వాటిని పెటట్కుండా ఉండడం మంచిది . "

మేము వారి జాబితాలో చూశాము. ఆపై మేము మా డేటాబేస్ లో శోధించాము. వాళల్ కంటికి

కనపడని మరికొనిన్ పుసత్కాలను కనుగొనాన్ము-వాళల్కి మేము కూడా ఉతత్రం వార్సాము, "ఇవిగో మీ

పుసత్కాలు. ఇంకా ఏదైనా సమసయ్లు ఉంటే మాకు తెలియజేయండి. "మొతత్ం 127 పుసత్కాలను

తీసుకునాన్ము. ఇది పెదద్ విషయం కాదు.

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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రషాయ్లో ఒక వయ్కిత్ ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో తన తండిర్ పుసత్కానిన్ చూశాడు. ఇతనికి భారతదేశ

డిజిటల్ గర్ంథాలయంతో సంబంధ ఉనన్ ఒక ఆచారుయ్డు తెలుసు . అతనిని ఇతడు వాదించాడు.

అతను చాలా కోపంతో ఉనాన్డు. అతను కేసు వేయబోతునాన్డు. ఈ పార్జెక్ట్ ను పార్రంభించినవారు

ఆచారుయ్లు, అందరూ చాలా సీనియరుల్ కాబటిట్ అలాగే వీళుల్ కూడా అతనిని వాదించారు. వీరు

పర్భుతావ్ని ఆశర్యించారు. పర్భుతవ్వారు కూడా చిరాకుపడాడ్్రు . నేను వారు చెబుతునన్ వాటిని

నోట్ చేయడం పార్రంభించాను. "మీరు అనిన్ పుసత్కాలు తొలగించాలి. మీరు వాటిని

వదిలించుకోవాలి. "

నేనైతే, "లేదు, మేము చేయబోవడం లేదు," అని రాసాను, నిజానికి అపుప్డు వారి సరవ్ర్ డౌన్

అయియ్ంది. ఇపుప్డు ఇంటరెన్ట్ లో "డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా" యొకక్ ఒకేఒక కాపీ మాతర్మే

ఉంది. నేను దీని పేరు మారాచ్ను ఎందుకంటే, మేము వారితో అనుబంధం కలిగి ఉనాన్మని వారు

చింతిసుత్నాన్రు. అపుప్డు నేను "సరే, మంచిది. మేము పబిల్క్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా. " అని అనాన్ను,

అందువలల్ వారు మొదట తొలగించారు. అనిన్ పుసత్కాలను తీసివేశారు. కాబటిట్ మీరు మెటాడేటా

కోసం వెతకవచుచ్. కానీ మీరు పుసత్కానిన్ పొందలేరు.

అపుప్డు, వారు దానిని వెనకిక్ తీసుకునాన్రు, "కాపీరైట్ ఉలల్ంఘన కారణంగా, ఇది అందుబాటులో

లేదని ఈ అసప్షట్ నోటీసు చెబుతుంది. తవ్రలో తిరిగి రండి. " ఆపై, మెటాడేటా మళీళ్

అందుబాటులోకి వచిచ్ంది, ఆపై సరవ్ర్ పూరిత్గా అదృశయ్మయియ్ంది. కాపీరైట్ నోటీసు వెనకిక్

వచిచ్ంది. ఇపుప్డు అది వెళిల్పోయింది. ఇది కేవలం అంతరాజ్్లం నుంచి దాచి ఉంచారు.

ఇకక్డ ఏమి జరుగుతుందో నాకు ఇలా అరథ్మైంది, పర్భుతవ్ అధికారుల బృందం ఈ 10 వేరేవ్రు

గర్ంథాలయాలకు, ఈ సాక్నింగ్ కేందార్లు వాయ్పిత్ చేసింది. వారు ఎకక్డ నుంచి పుసత్కాలను

పొందారో- ఆ జాబితా దావ్రా వెళిల్ ఒకొక్కక్టిగా చూసి, ఏ పుసత్కాలు అందుబాటులో ఉండాలో

మరియు ఏవి అందుబాటులో ఉండకూడదో వారు నిరణ్యించారు. ఏ పుసత్కాలు అందుబాటులో

ఉండాలో మాకు తెలియజేసాత్రని వారు మాకు చెపాప్రు.

వారు మొదట కోపగించుకునన్పుప్డు నేను నా సంగణకంలో ఇంకా బాగా చూసాను. నా తొలి భావన

మనం ఏదీ తొలగించలేదని. "లేదు. మేము నెలకు మిలియన్స్్ వీకష్ణలు వచేచ్ 500,000

పుసత్కాలను తొలగించటం లేదు! చేయబోము." అని నేను చెపాప్ను.

"సరే, 1900 తరావ్త అనీన్ తొలగించండి." అని వారు అనాన్రు. దాని తరావ్త మా దగగ్ర 60000

పుసత్కాలు ఉనాన్యి. నేను "ఎందుకు 1900?" అనాన్ను. వారు కేవలం తేదీని చెపాప్రు. కాబటిట్,

మొదట, నేను సరే అనాన్ను. మంచిది, నేను 1923 తరావ్త అనీన్ తీసివేసాత్ను", దాని తరువాత

200,000 పుసత్కాల నా దగగ్ర ఉనాన్యి.

తరావ్త మిగిలిన 250,000 పుసత్కాలను చూశాను. ఆ జాబితాను జాగర్తత్గా చూశాను. ఇందులో

చాలా వరకు పర్భుతవ్ పతిర్కలే. అవి మహాతామ్ గాంధీ రచనలు. వీటిపై కాపీరైట్స్్ లేవని మాకు

తెలుసు. కానీ అది తరావ్త విషయం.

నేను ఈ జాబితాను జాగర్తత్గా పరిశీలిసూత్ దాని నుంచి సుమారు 314,000 పుసత్కాలకు

తీసుకువచాచ్ను. అదే మీరు ఇపుప్డు చూడగలుగుతునాన్రు. ఇపప్టికీ వారు అనిన్ంటినీ ఆఫెల్ౖనోల్

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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పెటట్మని మాకు చెపాప్లనుకుంటునాన్రు. ఇక దాని గురించి ఆలోచించను. ఏమి చదవాలో ఏది

చదవకూడదో మీకు చెపప్డం పర్భుతవ్ పని.

ఇంకా ముఖయ్మైనది ఏదో ఉంది: కాపీరైట్ ఒక బైనరీ విషయం కాదు. ఉదాహరణకు, నేను ఆ

పుసత్కాలు అనిన్ంటికీ, గుడిడ్్వారికి అందుబాటులో ఉంచాను. ఒక అంతరాజ్్తీయ ఒపప్ందం

ఉనన్ందున, కాపీరైట్ వరిత్ంచదు అని తెలుసోత్ంది, మీరు గుడిడ్్వారికి పుసత్కాలను అందుబాటులోకి

తెచిచ్నపుప్డు. కాపీరైట్ చటట్ంలో ఉనన్ పురోగతైన విషయాలలో ఇది ఒకటి. ఒక కాలానికి కాపీరైట్

ఉండదు ఎందుకంటే కాపీరైట్ గడువు ముగిసుత్ంది. ఆ సమయం ఎపుప్డు వసుత్ందో నాకు తెలియదు.

కాబటిట్ మేము ఖచిచ్తంగా వాటిని తొలగించబోము. ఎందుకంటే, చివరకు, మేము వాటిని

అందుబాటులో ఉంచగలం.

ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ కేసు మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఒక అధాయ్పకుడు మరియు ఒక విదాయ్రిథ్ మధయ్

బోధన కోసం మీరు దానిని అందుబాటులో ఉంచవచచ్ని ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ కేసు కాపీరైట్ చటాట్నిన్

ఉదహరించింది. కాబటిట్ మేము ఈ విశవ్విదాయ్లయ పార్ంగణంలో అందుబాటులో ఉనన్ అనిన్

పుసత్కాలను తయారు చేయగలము.

పుసత్కాలు తొలగించడం అనేది సరైన సమాధానం కాదు. మెటాడేటాను నిరవ్హించడం మంచిది.

అనువాదాలపై పని చేయడం. మంచి OCR చేసూత్, ఎందుకంటే మేము కొనిన్ భాషలను OCR

చేయవచుచ్, కానీ కొనిన్ ఇతర భాషలు చేయలేము. కాపీరైట్ సమసయ్లకు పర్తిసప్ందించడం కోసం

తోడప్డుతుంది.

DLI సంగణకానికి సంబంధించిన ఒక విషయం, ఇది ఆనెల్ౖనోల్ ఉనన్పుప్డు, నేను మొదట నకలు

తీసినపుప్డు వాటిని వార్యాలని పర్యతిన్ంచాను. నాకు సమాధానాలు రాలేదు. ఒక పర్ముఖ

పొర్ఫెసర్ చివరకు నా దగగ్రకు వచిచ్ ఇలా అనాన్రు "మంచిది, దీనిన్ మీరు మాతో చెపప్కుండా

చేసారు." చూడండి, ఈ డేటా 2015 నుండి అందుబాటలో ఉంది. అని నేను అనాన్ను.

మేము ఎవరూ ఇంటోల్ లేము అనుకునాన్ం. మేము అకక్డ ఎవవ్రూ లేరని అనుకునాన్ం. నేను

ఎవరితోనైనా మాటాల్డటానికి ఇషట్పడాడ్్ను, అయితే ఒకరూ మాటాల్డలేదు, కావున నేనుగా వెళిళ్ దానిని

తీసుకొనాన్ను. "

అది మాతర్మే కాదు, ఇవి పుసత్కాలు. అవి అంతరాజ్్లంలో వచిచ్న తరావ్త, నేను మీ సరవ్ర్ ను హాయ్క్

చేయలేను, అయితే పర్జానీకానికి అయిన సమాచారమయితే-పబిల్క్ డేటాను పర్భుతవ్ంచే

నిరవ్హించబడుతునన్ది- అపుప్డు నేను దానిని తీసుకోవటానికి హకుక్ కలిగి ఉండి, తరావ్త

చూడగలను. తదుపరి కాపీరైట్ సమసయ్లు ఉనన్టల్యితే ఇపుప్డు నేను బాధయ్త వహించాలి. కానీ

మేము వాటిని పరిషక్రించేందుకు సిదధ్ంగా ఉనాన్ము. అందుకే లైబర్రీ ఆనెల్ౖనోల్ ఉంది.

ఇపుప్డు "ఈ విషయానిన్ ఎందుకు పటిట్ంచుకోవాలి? పబిల్క్ పిర్ంటింగ్ ఎందుకు అవసరం? అని

మీరు అడగవచుచ్. "మంచిది, పర్పంచ పర్సుత్తం గందరగోళంగా ఉంది. పర్పంచం పటల్ మీ

అభిపార్యం ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ ఆదాయం అసమానత, పేదరికం, వాయ్ధులు, ఆకలి

పెరుగుతోంది. భారతదేశంలో ఆహారం అధికంగా ఉంది. 200 మిలియనల్ పర్జలు తినడంలేదు .

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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మేము ఆ సమసయ్లను పరిషక్రించగలము. వాతావరణ మారుప్లు, ఈ నేరాలు మన గర్హానికి

వయ్తిరేకం. మీరు భూగోళం యొకక్ వేడిమిని చూడగలిగినటుల్గా, ఇది ఏమి ఎకక్డ నుంచో తెచిచ్న

అభిపార్యం కాదు, ఇది నిజం. ఇది విజాఞ్నశాసత్ర్ం.

అసహనం. హింస ఇతర మతాల పర్జలకు, ఇతర జాతుల పర్జలకు వయ్తిరేకం, మహిళలు మరియు

పిలల్లపై వయ్తిరేకం. అసహనం. ఆలోచనలకు వయ్తిరేకంగా అసహనం. బెంగుళూరులో గౌరీ లంకేష్

యొకక్ భయానక షూటింగ్.

నకిలీ వారత్లు? నాజీలు, ఫేస్ బుక్ లో పెరిగిపోతునాన్రా? నకిలీ కథలతో రావడం, యునైటెడ్ సేట్ట్స్్

లో మా అధయ్కుష్డిని ఎనున్కోవడంలో సహాయపడుతుంది? పర్శన్ ఏమంటే, మీరు ఇలాంటి వాటితో

మీరు ఏమి చెయయ్గలరు?

నేను పర్తి తరానికి, పర్తి కాలానికి అవకాశం ఉందని నమమ్తునాన్ను. మీరు సాంకేతికంగా ఉంటే,

ఇది 1960 సంవతస్్ర పార్రంభంలో మీరు శామ్ లాగా ఉంటారు. మీరు డిజిటల్ ఫోన్ సివ్చ్ ను

కనుగొనడానికో లేదా కంపూయ్టరల్ను కనిపెటట్డానికి సహాయం చేసి అంటారు? మీరు 1950 లో

ఉంటే, మీరు అంతరికష్ంలో పనిచేయవచుచ్. అదే సామాజిక సమసయ్లతో వెళుతుంది. మేము

చేయగల పనులు ఉనాన్యి. మీరు 1880 లలో జీవిసుత్నన్టల్యితే, మీరు అసంకలిప్త దాసాయ్నికి

వయ్తిరేకంగా పోరాడుతూ ఉంటారు. మీరు గాంధీని అనుసరిసాత్రు.

మా అవకాశానిన్ నేను విశవ్సిసాత్ను, ఏకపకష్ వాగాద్నం, జాఞ్నానిన్ పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పొందడం. ఇది

మనము చేయగలిగేది. మేము జరిగేలా చేయవచుచ్ ఎందుకంటే పర్జాసావ్మయ్ం పర్జల సవ్ంతమే

దీనికి కారణం.

పర్జాసావ్మాయ్నికి పౌరులకు పౌరసతవ్ం కీలకమైనది, అందుకే నేను మారచ్వలసిన కీలకమని

నముమ్తునాన్ను. మీరు ఈ రోజు భూగోళ వేడిమిని పరిషక్రించలేరు. కానీ మన పరాయ్వరణంతో

ఏమి జరగబోతుందో అరథ్ం చేసుకుంటే, మనం చరయ్లు తీసుకోవచచ్ని నేను నముమ్తాను. నేను

మారచ్డానికి "కీ"లు రెండు. అందులో ఒకటి పేర్మ అని గాంధీ చెపాప్రు. మీరు నాజీలను

చూసినపుప్డు, మీరు వారిని ఓడించలేరు. నేను యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో పర్సుత్త జరుగుతునన్ చరచ్లో

నచచ్ని విషయం ఒకటి, మాకు అధికారం ఉంది కదా, కదా? ఆపై, పర్జలు "నాజీలను

ఓడించనివవ్ండి అని చెపుత్నాన్రు."

మంచిది, కానీ అది సమాధానం కాదు. మహాతామ్ గాంధీ మరియు మహారాజు ఇదద్రు పేర్మే

సమాధానం అని మాకు నేరిప్ంచారు. కానీ వీరు మాకు వేరే ఏదో నేరిప్ంచారు, ఇది పర్పంచానిన్

మారాచ్లని మేము కోరుకుంటే-మేము ఇకక్డ జసిట్స్ రానాడేని పార్రిథ్సుత్నాన్ము-మనము పర్పంచానిన్

మారుచ్కోవాలనుకుంటే, మనలిన్ మనం విదాయ్వంతులను చేసుకోవాలి మరియు మన పాలకులకు

బోధించాలి.

మహారాజు గారు మరియు గాంధీగారు సతాయ్గర్హానికి ముందే తమని తాము చదివడానికి ఎకుక్వ

సమయం తీసుకునాన్రు. తరువాత వారి పాలకులకు బోధించారు. గాంధీ దండికి వెళేళ్ముందు, ఒక

నెలపాటు ఆశర్మంలో గడిపారు. తనను తాను, తన తోటి ఆచారుయ్లకు శికష్ణ ఇచుచ్కునాన్రు. విదయ్,

అలాగే పేర్మను నేను విశవ్సిసాత్ను. "నేను దీనిన్ చేయబోతునాన్ను" అని అతను పర్భుతావ్నికి

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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పిటిషనల్ను పంపాడు. దీనికి రవీందర్నాథ్ ఠాగూర్ గారు ఆదరణ చూపారు. బిర్టిష్ పాఠశాలలంటే

ఇషట్ం లేక గాంధీ పార్ధమిక విదయ్ను తొలగించటానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు ఠాగూర్ తన "హిస్ కాల్

టు టూర్త్" పర్చురించారు. అతను ఇలా అనాన్డు, "మన హృదయము పేర్మ యొకక్ సతాయ్నిన్

నేరుచ్కోవటానికి, మన జాఞ్నం జాఞ్నం యొకక్ నిజానిన్ ఒపుప్కోవాలి. "కదా? మీరు రెండూ చేయాలి.

కాబటిట్, నకిలీ వారత్లకు జవాబు విదయ్ అని నేను నముమ్తునాన్ను . నకిలీ వారత్లను తొలగించడం

దావ్రా మీరు పరిషక్రించలేరు ఎందుకంటే అలా చెయయ్డానికి మీకు సాధయ్పడదు. కానీ మీరు మంచి

వారత్లు పొందవచుచ్. మీరు నిజమైన వారత్లను కలిగి ఉండవచుచ్. మేము ఆరిథ్క అవకాశాల

సమసయ్లను పరిషక్రించాలని కోరుకుంటే, మనం సహాయపడవలసి ఉంటుంది, అది కేవలం

సవ్యంగా జరగదు.

గాంధీ "బెర్డ్ లేబర్" కి పెదద్ అభిమాని. ఇది ఒక బైబిల్ ఉలేల్ఖన నుంచి వచిచ్ంది. వారికి "కృషికి

ఆహారం" అనేది మొదటోల్ ముదిర్ంచి ఉంది.

అతను ఫీనిక్స్్ ఆశర్మానికి వెళిళ్నపుప్డు, పర్తి ఒకక్రూ వారి ముదర్ణా యంతార్నిన్ ఉపయోగించాలిస్్

వచిచ్ంది. పర్తీరోజు, పర్తి ఒకక్రూ పిర్ంటింగ్ పెర్స్ తో నేసే పని చేసారు. తరువాత, అది తిరిగే చకర్ం.

మంచిది, నేడు, మహాతామ్ గాంధీ పర్తి రోజు కోడింగ్ ఓపెన్ సోర్స్్ సాఫేట్వ్ర్ కృషి కారిమ్కుడు అని

చెబుతారు. ఇది నిజమే. ఇది నేసే కారిమ్కులు, ఇది మీకు పర్పంచానిన్ బాగా చేసుత్ంది. మీరు ఏదో

అదభ్తం చేసుత్నాన్రు.

గాంధీ మాకు నేరిప్ంచిన మరో విషయం పర్జల పని గురించి. మన సమయములో కొంత సమయం

వెచిచ్ంచి- వాయ్పారానిన్ కలిగి ఉండటం మంచిది, డబుబ్ సంపాదించడం మంచిది, అది మంచిది.

కానీ మనము మన పర్భుతావ్లను సవ్ంతం చేసుకోవాలంటే పర్జాసావ్మయ్ంలో మనమేమి చేసాత్మో,

మనము అందులో భాగంగా ఉండాలి.

నేను పర్చురించిన పర్మాణాలు(సాట్ండర్డ్్స్్) పర్తి ఒకక్రికీ అందుబాటులో, ఒక కవర్ షీట్ ఉంది.

దానిపై ఏనుగులు ఉనాన్యి అవే లోగోలు, ఇతర ఆభరణాలు. కానీ దిగువన నీతి శతకం నుంచి ఒక

ఉలేల్ఖన ఉంది. అది "జాఞ్నం దొంగిలించబడదు, ఇది ఒక నిధి." నేను జాఞ్న పంచుకోవలసినదని

పూరిత్గా అంగీకరిసుత్నాన్ను. మా అవకాశం అని అనుకుంటునాన్ను. సో చాలా ధనయ్వాదాలు. నేను

శామ్ మరియు నేను ఇపుప్డు పర్శన్లను ఆహావ్నిసుత్నాన్ను.

కార్ల్ మలాముద్ వచనాలుకార్ల్ మలాముద్ వచనాలు
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CWMG, vol. 87 (1947), పుట. 193, ఉదయం నడకతో అబుద్ల్ గాఫర్ ఖాన్.

CWMG, vol. 90 (1947-1948), పుట. 449, పార్రథ్న సమావేశానికి హాజరవటం.
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CWMG, vol. 88 (1947), ముఖచితర్ం, కాశీమ్ర్ మారగ్ంలోని లాహోర్ రైలేవ్ సేట్షన్ వదద్.
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CWMG, vol. 13 (1915-1917), ముఖచితర్ం, 1915 లో భారతదేశానికి వచిచ్నపుప్డు.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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మార్చ్ 9, 1952 న ఎలిల్నార్ రూజెవ్ల్ట్ ఎలోల్రా గుహలను సందరిశ్ంచారు.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/


మైసూర్ విమానాశర్యంలో Mrs. ఎలియనోర్ రూజెవ్ల్ట్ ను మైసూర్ మంతిర్ శీర్ H.C. దసపప్, ఫైనాన్స్్ &
ఇండసీట్ర్, చేత సావ్గతించ బడుతునాన్రు .
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/
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1952 మారిచ్ 7 న సెంటర్ల్ ఫుడ్ టెకాన్లజీ రిసెర్చ్ ఇనిస్్ట్టూయ్ట్, మైసూర్ పర్యోగశాలలో శీర్మతి ఎలినార్
రూజెవ్ల్ట్.

1952 మారిచ్ 13 న శీర్మతి ఎలియనార్ రూశెవ్ల్ట్ జైపూర్ కు వచిచ్నపుప్డు మహారాణి బాలికల పాఠశాలను
పరయ్వేకిష్సుత్నాన్రు .
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
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CWMG, vol. 57 (1934), ముఖచితర్ం.

CWMG, vol. 61 (1935), ముఖచితర్ం, పేల్గు వాయ్ధికి గురైన బోరాస్్డ్ గార్మానిన్ పరయ్వేకిష్సుత్నాన్రు.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-057/CWMG-v057-LVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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CWMG, vol. 24 (1924), ముఖచితర్ం, 1924లో గాంధీజీ .
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


92



ఇంటరూవ్య్:ఇంటరూవ్య్: ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి...

దీనిని ఎందుకు పర్జానీకానికి అందుబాటులో ఉంచకూడదు?దీనిని ఎందుకు పర్జానీకానికి అందుబాటులో ఉంచకూడదు?

ది వైర్, అనూజ్ శీర్నివాస్, అకోట్బర్ 26, 2017 (అనుమతితో ఉపయోగించబడింది)ది వైర్, అనూజ్ శీర్నివాస్, అకోట్బర్ 26, 2017 (అనుమతితో ఉపయోగించబడింది)

పర్జా చెలిల్ంపు లేకుండా ఉచితంగా పర్జలకు అందుబాటులో ఉనన్ బూయ్రో ఆఫ్ ఇండిపెండెంటల్
దావ్రా తెలియజేసిన సంకేతాలు మరియు నిబంధనలను రూపొందించడానికి
Public.Resource.Org వయ్వసాథ్పకుడు కార్ల్ మలాముద్ తో ఒక ముఖాముఖి.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] నమసాక్రం, పర్తి ఒకక్రికీ సమాచారం అందుబాటులోకి తెచేచ్ దిశగా వైర్

చరచ్కు సావ్గతం. నా పేరు అనూజ్ శీర్నివాస్. ఇవాళ మన అతిథి కార్ల్ మలాముద్.

కార్ల్ అంతరాజ్్ల సొంత పేర్రేపకుని నుంచి అమెరికా అనధికారిక పర్జా పిర్ంటర్ వరకు పర్తిదీ

వరిణ్ంచాడు. కార్ల్ లకష్య్ం, గత 25 సంవతస్్రాలలో, పర్జలు అందుబాటులో ఉనన్ లేదా

అందుబాటులో ఉనన్ సమాచారానిన్ మరింత అందుబాటులో ఉండేలాగా చేయడానికి ఇంకా పర్తి

ఒకక్రికి మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఇంటరెన్ట్ ను ఉపయోగించడం. గత పది

సంవతస్్రాలుగా ఈయన పని చాలావరకు చటట్ం, చటట్పరమైన కోడ్ పర్మాణాలు మొదలైనవి

కేందీర్కృతమై ఉంది. చాలా తరచుగా కాకపోయినా, చాలా జాగర్తత్గా ఎంచుకునన్ పదధ్తిలో ఈ

సమాచారానిన్ నియంతిర్ంచడానికి లేదా పర్చారం చేయాలనుకుంటునన్ విషయం అతనిని పర్భుతవ్

అధికారులతో ఘరష్ణ పడేలా చేసింది.

కార్ల్ ఈ రోజు మమమ్లిన్ కలసినందుకు కృతజఞ్తలు.

[కార్ల్ మలాముద్] నా సంతోషం, నా సంతోషం.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] మా పేర్కష్కులకు మీ పని గురించి తెలియదు. ఇంకా సాధారణమైన విధానంలో

దానిని ఎలా అందుబాటులో ఉంచాలో అనేదానిన్ తెలుపగలరా?

[కార్ల్ మలాముద్] మంచిది, చాలామంది నేను పనిచేసుత్నన్ సమాచారానిన్ బాహాటముగా ఉంచాలని

కోరుతునాన్రు. కానీ ఏదో కారణంతో చేత అది జరగడం లేదు. సత్బధ్త కారణంగా దానిని

సురకిష్తంగా ఉంచబడింది. పర్భుతవ్ ఏజెనీస్్ సమసయ్ను పరిషక్రించడానికి సాంకేతికంగా సామరాథ్య్నిన్

కలిగి వుండదు లేదా ఎవరైనా వికేర్తగా ఉండాలని కోరుకుంటునాన్రు, పర్తేయ్కంగా ఉండాలని

కోరుకుంటారు. నేను అమెరికా విశిషాట్ధికార డేటాబేస్ వంటి పెదద్ డేటాబేసల్లను వెతుకుతునాన్ను.

పేటెంట్ కారాయ్లయం దానిని అమమ్కానికి పెటిట్ంది. ఆ సందరభ్ంలో, నేను మొతత్ం డేటాను

కొనుగోలు చేసాను. ఇది కొనిన్ వందల వేల డాలరుల్ పటిట్ంది. నేను డబుబ్ను పోగుచేసి దానిని

కొనాన్ను. నేను ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాను. మిలియన్స్్ పర్జలు దానిన్ ఉపయోగించడం పార్రంభించారు. నేను

పేటెంట్ కారాయ్లయపు తలుపును తటిట్ అనాన్ను "ఇది మీ పని తెలుసా? దీనిన్ మీరే చేయాలి. "

నా లకష్య్ం, వాటిని పేటెంట్ వాయ్పారాలోల్ లేదా మరొక వాయ్పారాలోల్ ఉంచడం కాదు. నిజంగా పర్జలు

ఈ సమాచారంపై ఆసకిత్ చూపుతునాన్రని తెలుసుకోవాలి. దీని వలన పర్భుతవ్ం మరింత
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మెరుగవుతుంది. పేటెంట్ డేటాబేస్ తో, పేటెంట్ కమీషనర్ సాధారణ అమెరికనుల్ ఈ విషయానిన్

గురించి పటిట్ంచుకోరని అతను నాకు చెపాప్రు. ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాను. లకష్లాదిమంది దానిన్

ఉపయోగించడం పార్రంభించారు

[అనూజ్ శీర్నివాస్] కొనిన్ సందరాభ్లోల్, ఉదాహరణకు ఈ సమాచారం పర్జలకు అందుబాటులో

ఉంది కానీ కొనుకోక్వాలి. ఉదాహరణకు. పర్భుతవ్ సంసేథ్ దీనినుంచి డబుబ్ సంపాదించింది అంటే

ఎలా దానిని సీవ్కరిసాత్రు?

[కార్ల్ మలాముద్] ఏ పర్భుతవ్ సంసథ్కైనా, ఏ సవ్చఛ్ంద సేవాసంసథ్లకైనా గానీ రాబడి చాలా

ముఖయ్మైనది. పేటెంట్ కారాయ్లయ విషయంలో, వారు పేటెంటల్ను వికర్యించి సంవతస్్రానికి $40

మిలియనుల్ సంపాదిసుత్నాన్రు. మీకు తెలుసా పేటెంటల్ పూరిత్ ఉదేద్శం, ఇది యునైటెడ్ సేట్ట్స్్

రాజాయ్ంగంలో పర్తేయ్కంగా పిలవబడే ఏకైక డేటాబేస్. ఇది వికర్యించబడదు. వారు ఇతర పనులతో

డబుబ్ సంపాదించవచుచ్ ఇంకా వారు వాసత్వానికి డేటాను వికర్యించవచుచ్. పర్శన్ ఏమంటే,

ఒకసారి నేను దానిన్ కొనన్ తరావ్త, దానిని మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండే రీతిలో తయారుచేసి

దానిని తిరిగి పర్చురించగలనా? సమాచారం మరియు సేవ కోసం రుసుము గురించి కూడా నేను

పటిట్ంచుకోను. మీరు లైసెన్స్్ లేకుండా, ఆ సమాచారానిన్ ఉపయోగించడానికి దానిన్ మరింత

మెరుగుపరచడానికి, మీ తోటి పౌరులకు తెలియజేయడానికి, మీకు అనుమతి ఉంటుందా అనేదే

పర్శన్?

[అనూజ్ శీర్నివాస్] నిజమే, గత కొనిన్ సంవతస్్రాలుగా మీలో కొందరి పనులు కూడా భారతదేశ

వాయ్పత్ంగా విసత్రించింది. ఉదాహరణకు, మీరు బూయ్రో అఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ తో చటట్పరమైన

పోటీలో పర్సుత్తం ఉనాన్రని నాకు అరథ్మయియ్ంది. దీని గురించి కొంచెం చరిచ్సాత్రా? మొదట, ఇది

ఎలా పార్రంభమైంది?

[కార్ల్ మలాముద్] కొనిన్ రకాల చటాట్లు, హకుక్లు, నాయ్య సమాచారాలు ఉనాన్యి. పర్భుతవ్

శాసనాలు, పారల్మెంట్ చరయ్లు, పర్భుతవ్ నిబంధనలు ఉనాన్యి. కానీ మన ఆధునిక పర్పంచంలో

భదర్తా పర్మాణాలు అతయ్ంత ముఖయ్మైన చటాట్లుగా ఉనాన్యి. నేషనల్ బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా

మరియు టెకెస్్ట్ౖల్ మెషనరీ ఫర్ సాట్ండర్డ్్స్్ కారిమ్కులను సురకిష్తంగా ఉంచుతుంది లేదా

పురుగుమందుల సురకిష్తమైన దరఖాసుత్. ఈ భారతీయ పర్మాణాలు అధికారిక పర్భుతవ్ పతిర్కలలో

కనిపిసాత్యి. వారు చటట్ బలం కలిగి ఉనాన్రు. అనేక సందరాభ్లోల్, వారు ధృవీకరించబడకపోతే గానీ

మీరు భారతదేశంలో ఉతప్తుత్లను అమమ్లేరు. వారు పర్మాణాలకు అనుగుణంగా ఉనన్టల్యితే గానీ

అవి BIS చేత ధృవీకరించబడవు. అవనిన్ పర్భుతవ్ పర్చురణలు.

అయినపప్టికీ, కాపీరైట్ నోటీసు మాతర్మే కాదు, మీరు మా అనుమతి లేకుండా ఈ విషయానిన్

నకలు తీయలేరనే పర్కటనా కూడా ఉంది. వారు దానిని వికర్యిసుత్నాన్రు. భారతదేశంలో నేషనల్

బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా వెల 14,000 రూపాయలు. ఇది భారతదేశంలోని పర్తి ఇంజనీరింగ్

విదాయ్రిధ్ని అధయ్యనం చేయవలసిన ఒక పుసత్కం వెల చాలా ఎకుక్వ. మీరు ఒక విదేశంలో

కొనుగోలు చేసేత్, అది 1.4 లకష్ల రూపాయలు అంటే పది రెటుల్ ఎకుక్వ. మీరు ఇండియాతో

వాయ్పారం చేయాలనుకుంటే, భారతదేశ భదర్తా చటాట్లు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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[అనూజ్ శీర్నివాస్] సరిగాగ్ చెపాప్రు. 2013 లో మీరు ఇందులో నుంచి కొంత డేటాను తీసుకొని

దానిన్ పర్జలకు అందుబాటులో ఉంచారు. కానీ BIS దానిన్ ఏకీభవించలేదు.

[కార్ల్ మలాముద్] మంచిది, BIS గమనించలేదు. తొలి రోజులోల్ ఏమి జరిగేదంటే నేను అనేక

భారతీయ పర్మాణాలను కొనుగోలు చేసాను. నేను చేసే పనులోల్ ఒక విషయం నేను దేనిని

రహసయ్ంగా ఉంచను. నేను దాచను. మనోమ్హన్ సింగ్ కోసం పనిచేసుత్నన్ సమయంలో పర్భుతవ్ంలో

ఉనన్ శామ్ పిటోర్డాను నేను పిలిచాను. "పిటోర్డా-జీ, నేను నినున్ చూడాలని అనుకొంటునాన్ను"

అని అనాన్ను. నేను వెళిల్ అతనిన్ చూశాను ఇంకా నేను పర్మాణాల నకలను తెచాచ్ను. నేను ఈ

పరిసిథ్తిని వివరించి వీటిని "నేను ఈ ఆనెల్ౖన్ ఉంచబోతునాన్ను. మీరు ఏమి అంటారు? "బదలుగా

శామ్," ఓహ్, ఇది బాగుంది. అపుప్డు నేను " బూయ్రో ఆఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్" ఇషట్ంలేదని నాకు

తెలుసు అని అనాన్ను. దానికి అతను ఇది ముఖయ్మైన సమాచారం. ఇది అందుబాటులో ఉండాలి.

అని అనాన్రు. "వారు గమనించలేదు. నేను 19,000 పర్మాణాలను తీసుకునాన్ను. నేను వీటిని

ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచుతాను. నేను సంవతస్్రానికి 5,000 డాలరుల్ DVD కోసం చెలిల్ంచాను. ఇపుప్డు, నా

సభయ్తావ్నిన్ పునరుదీధ్కరణ చేసుకొనే సమయం వచిచ్ంది.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] తపప్కుండా.

[కార్ల్ మలాముద్] నేను వారికి ఒక లేఖ పంపాను. "అవును, ఇదిగో కొనుగోలు ఆరడ్్ర్ ఇకక్డ ఉంది.

నా చందాని పునరుదధ్రించడానికి నేను ఇషట్పడుతునాన్నని అనాన్ను. పనిలో పని, అనిన్ పర్మాణాలు

ఇకక్డ ఉనాన్యి. మేము అందులో నుంచి 971 తీసుకునాన్ం. వాటిని మేము HTML లోకి

రూపాంతరం చేసాను. మేము రేఖాచితార్లను SVG గార్ఫిక్స్్ గా పునరిన్రిమ్ంచాము. మేము

ఫారుమ్లాలను MATHML గా రీ-కోడ్ చేసాము. మీరు ఆ సమాచారం యొకక్ మొతత్ం నకలు

తీసుకోవాలనుకుంటునాన్రా? ఒక లేఖ వచిచ్ంది. అందులో మీరు వెంటనే ఆపాలి తపప్కుండా

ఆపాలి అని ఉంది. నా సభయ్తావ్నిన్ పునరుదధ్రించడానికి వారు నిరాకరించారు. మేము వాటిని

తీసివేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.

నేను వారికి ఒక లేఖను తిరిగి పంపాను. భారతదేశ రాజాయ్ంగం పర్కారం, భారతదేశ రాజాయ్ంగం

పరిధిలో, సమాచార హకుక్ చటట్ం కిర్ంద, నా నమమ్కం పర్కారం, ఇది పబిల్క్ సమాచారం ఎందుకు

కాకూడదని వివరించాను. దానికి వారు ఒపుప్కోలేదు. మేము మంతిర్తవ్ శాఖను అభయ్రిథ్సాత్ం, అదే

తదుపరి చరయ్ అనాన్రు. పెదద్ ఫానీస్్ పిటిషన్. పిటోర్డా ఒక అఫిడవిట్ చేశాడు. ఇంటరెన్ట్ యొకక్

పిత అయిన వినట్న్ సెర్ఫ్ కూడా ఒక అఫిడవిట్ చేశాడు. నీటి ఇంజనీరింగ్ మరియు రవాణా

విభాగానికి చెందిన పర్ముఖ పొర్ఫెసరుల్ అఫిడవిటల్పై సంతకాలు చేసారు. పర్మాణాలు చూడడానికి

ఎందుకు బాగునాన్యి అనేదానికి మా దగగ్ర ఉదాహరణలు ఉనాన్యి. మేము విలువలను ఎందుకు

జోడించాము.

ఇది మంతిర్తవ్శాఖకు చేరుకుంది, కొంత సమయానికి మీరు దీనిన్ చేయలేరు అని మాకు

సమాధానమిచాచ్రు. "కాదు, ." తదుపరి దశ పర్జా పర్యోజన వాయ్జయ్ం దావా. నా సహోదోయ్గి

శీర్నివాస్ కొడాలితో పాటు, చాలా పర్తిభావంతులైన యువ రవాణా ఇంజనీర్ మరియు అదుభ్తమైన

భారత చటాట్నిన్ నిరిమ్ంచిన డాకట్ర్ సుశాంత్ సినాహ్ కలిసి మేము దావా వేసాము. నిషిత్ దేశాయ్ చటట్

సంసథ్ మాకు పర్జా సంకేష్మ(pro bono)కు అంగీకరించింది. వారు ఎటువంటి రుసుము వసూలు

చేయరు. మా మాజీ సీనియర్ నాయ్యవాది సలామ్న్ ఖురీష్ద్ మా సీనియర్ నాయ్యవాదిగా మాకు

ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.
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పోర్మోనివావ్లని అంగీకరించారు. ఢిలీల్లోని గౌరవనీయమైన ఉనన్త నాయ్యసాథ్నం ఎదురుగా

ఉనాన్ం.

BIS భావనలో మా ఫిరాయ్దుకు సమాధానం ఉంది. మేము కూడా సప్ందించాము. యూనియన్

పర్భుతవ్ం పర్తిసప్ందించడంలో విఫలమైంది. నవంబర్ 13న కోరుట్ ముందు మేము ఉనాన్ము.

పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ లేదా అధయ్కష్త వహిసుత్నన్ నాయ్యమూరిత్ వసంత ఋతువు పార్రంభంలో ఒక

మౌఖిక వాదనను ఆదేశిసాత్రు అని ఆశిసుత్నాన్ము. ఈ రోజు మనం మన భాగానిన్ మన తరఫున

చెపాత్ము. పర్భుతవ్ం దాని భాగానిన్ పర్కటిసుత్ంది. పర్భుతవ్ం ఒక తీరుప్ ఇసుత్ంది.

[అనుజ్ శీర్నివాస్] తపప్కుండా. కార్ల్, ఇపుప్డు నాకు అరథ్మయియ్ంది ఏమంటే, BIS యొకక్ రకష్ణ

ఒకటి కాపీరైట్ మీద ఉంటుంది. మరో విషయం ఏమిటంటే, ఈ పర్మాణాలను సృషిట్ంచటానికి

పరిహారం చెలిల్ంచాలిస్్న అవసరం ఉందని కూడా మాటాల్డుకునాన్రు. యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ మరియు

భారతదేశం మధయ్ తేడా ఏమిటంటే యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో పర్మాణాలు అనేది పెర్ౖవేట్ సంసథ్లతో

రూపొందించబడి చివరికి చటట్ం మరియు నియంతర్ణాలుగా మారుతుంది.భారతదేశంలో BIS ఒక

చటట్బదధ్ పర్భుతవ్ వయ్వసథ్. కొనిన్సారుల్ ఇది చాలా పర్మాణాల గురించి చెబుతుంది. చివరకు

చాలావరకు విలువలు కాలకర్మంలో చటట్ శకిత్ని పొందుతునాన్యి. కొంతవరకు, ఈ పర్మాణాలను

సంసథ్లకు, కళాశాలలకు, పెర్ౖవేటు వయ్కుత్లకు వికర్యించడం దావ్రా దీనికి ఆదాయాలు వచాచ్యి.

మీరు కూడా BIS యొకక్ రాబడి నియమానిన్ వయ్తిరేకిసుత్నాన్రా? ఈ రోజులోల్ దీనిని పబిల్క్

చేయాలని మీరు విశవ్సిసాత్రా? మొదటి సాథ్నంలో ఆ పర్మాణాలను తయారు చేయడానికి అయేయ్

ఖరుచ్ గురించి మనము చింతించకూడదు?

[కార్ల్ మలాముద్] ముందు భారతదేశంతో పరిషక్రిదాద్ం తరువాత మిగిలిన పర్పంచానిన్ చూదాద్ం.

[అనుజ్ శీర్నివాస్] ఖచిచ్తంగా.

[కార్ల్ మలాముద్] భారతదేశంలో, ఇవి పర్భుతవ్ దసాత్వేజులు. వాళల్ ఆదాయంలో 4% కంటే తకుక్వ

ఆదాయం పర్మాణాల వికర్యం నుంచి వసుత్ంది. మీరు భారతదేశంలో ఒక వసుత్వుని వికర్యించాలి

అనుకుంటే, అది ధృవీకరించబడి ఉండాలి. ధుర్వీకరణ కోసం మీరు ఎవరికి చెలిల్ంచాలో మీకు

తెలుసా? బూయ్రో అఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్. వారు చాలా డబుబ్ పొందుతారు. అంతేకాదు, ఇది వారి

మిషన్ కు మూలాధారం. పర్జా భదర్త. పర్మాణాలకు పార్పయ్త చేయడం దావ్రా ఇంజనీరల్కు

దాదాపుగా అవగాహన కలిగించలేదు. పార్ంతీయం అధికారల్కు వాళళ్ వలన అవసరమైన విధంగా

భవనం కోడున్ అమలు చేయడానికి మీరు అనుమతించలేదు. ఎందుకంటే వీటిలో ఒకటిని

కొనుగోలు చేయడానికి వారికి 14,000 రూపాయలు ఖరుచ్ చేయాలిస్్ ఉంటుంది. పర్జలు రకష్ణకు

అయిన సమాచారం వారి లకాష్య్నిన్ అడుడ్్కుంటుంది ఇంకా వారికి డబుబ్ అవసరం లేదు. ఇతర

పర్దేశాల నుండి వాళుల్ డబుబ్ పొందుతునాన్రు.

ఇపుప్డు, పర్పంచంలోని మిగిలిన సవ్చఛ్ంద సేవా సంసథ్లు పర్మాణాలను అభివృదిధ్ చేసాత్యి. ఆ

తరువాత వాటిని పర్భుతవ్ం చటట్ంలోకి తీసుకుంటుంది. ననున్ కొనిన్ విషయాలు చెపప్నివవ్ండి. వీటినే

చటాట్లుగా కావాలని NGOలు కోరుతునాన్యి. ఇది అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్ల జాతీయ ఎలకిట్ర్కల్

కోడ్ యొకక్ పూరిత్ ఆలోచనా అదే ఇంకా అవే 50 రాషాట్ర్లలో మరియు సమాఖయ్ పర్భుతవ్ంలో

చటట్ంగా ఉనాన్యని వారు గొపప్లు చెబుతునాన్రు. వారు అధిక డబుబ్కు వికర్యిసాత్రు; కానీ మీకు

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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తెలుసా, మళీళ్ వారు సరిట్ఫికేషన్, చేతి పుసత్కాలు మరియు శికష్ణలను కలిగి ఉంటారు.జాతీయ

ఎలకిట్ర్కల్ కోడ్ చటట్ం వారు అమెరికన్ పర్జల ఆమోదం యొకక్ బంగారు ముదర్ను పొందగలరని

సమాఖయ్ పర్భుతవ్ం చెబుతుంది; ఇంకా వారు పర్జా భదర్తా సమాచారానిన్ నియంతిర్ంచకుండా

బంగారు ముదర్ను ఉపసంహరించకుండా చేయగలరు. వారు డబుబ్ అవసరమని వాదించారు.

అయితే అది కారణం అని నాకు అనిపించలేదు. నేను నియంతర్ణ విషయం అని అనుకుంటునాన్ను.

వాళుల్ ఎపుప్డూ ఇలాగే చేసాత్రని అనుకుంటునాన్ను. కానీ మీకు తెలుసా? అంతరాజ్్లం

పర్పంచంలోని పర్తి పరిశర్మను తన వాయ్పార నమూనాను సరుద్బాటు చేయడానికి బలవంతంగా

ఇంటరెన్ట్ లోకి మారిప్ంచుకుంటుంది. మన వాయ్పార నమూనాలను సమయం సరుద్బాటు చేసుత్ంది.

1970 లో ఒక తగిన వెలకు పర్మాణానిన్ వికిర్యించడానికి ఒక అరథ్ం ఉంది. అయితే ఈ రోజులోల్

కూడా బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఒక పుసత్కం 14,000 రూపాయలకు వికర్యిసుత్నాన్రు. ఇది నాయ్యమా. ఈ

చినన్ USB, ఇందులో మొతత్ం 19,000 పర్మాణాలు ఉనాన్యి. ఇది మొతత్ం విషయం.

భారతదేశంలో ఈ విదయ్ పర్తి విదాయ్రిధ్కి కనీసం ఒక వాణిజేయ్తర పార్తిపదికన అందుబాటులో

ఉండకూడదు అనడానికి కారణం లేదు. కానీ నేను పర్తి పరిశర్మకు మరియు పర్తి సాథ్నిక

అధికారులకు అందుబాటులో ఉండాలని అనుకుంటునాన్ను. ఎందుకంటే మేము పర్జా భదర్తను

ఇలాగే అమలులో పెటాట్లని అనుకుంటునాన్ం. పర్తి ఒకక్రికి చటట్ం తెలుసు.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] ఖచిచ్తంగా, ఖచిచ్తంగా. కార్ల్, మీ లకష్య్ంలో భాగం. అనేక ఇతర పబిల్క్ డొమైన్

నాయ్యవాదుల పనిలో భాగం. కేవలం ఈ సమాచారం ఉచితం అందువలననే అందుకోడానికి

అందుబాటులో ఉండడమే కాదు; దానితో పాటు అందుబాటు నాణయ్త కూడా అవసరం.

ఉదాహరణకు, మీకు పతార్లు(documents) ఉండవలసిన ఎలా ఉండాలో తెలుసు. అలాగే మీ

పతార్లను మీరు పెదద్గా చేసి చూడవచుచ్, లేదా పర్జలు పరిశోధన కోసం దీనిని ఉపయోగించగల

మరింత సావయమైన అనుకూలమైన ఆకృతులు ఉంచగలం. ఆ పనిలో కొంత భాగమే మీ డిజిటల్

లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా. గత రెండు సంవతస్్రాలోల్ మీరు ఆనెల్ౖన్ లో ఉంచిన పని చాలవరకు

విసత్రించింది. మీరు దాని గురించి కొంచెం విడమరిచ్ చెపప్గలరా?

[కార్ల్ మలాముద్] మంచిది, పర్మాణాలకు, మేము బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ తో సహా వాటిలో చాలవరకు

HTML లోకి టైపు చేసాము. మేము రేఖాచితార్లను పునఃపార్రంభిసాత్ము, సూతార్లను రీ-కోడ్

చేసాత్ము. భారత పర్భుతవ్ డిజిటల్ లైబర్రీ వారు పర్భుతవ్ సరవ్ర్ లో 550,000 పుసత్కాలను ఉనన్టుల్

పర్కటించారు. చాల రోజులుగా భారతదేశ వాయ్పత్ంగా పుసత్కాలు సాక్నింగ్ చేసే కారయ్కర్మం

జరుగుతూ ఉంది.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] మరియు వారు?

[కార్ల్ మలాముద్] భారత పర్భుతవ్ం, భారత పర్భుతవ్ం. విదుయ్త్ మరియు సాంకేతిక సమాచార

మంతిర్తవ్శాఖ ఈ పార్జెకుట్కు బాధయ్త(sponsor) వహిసుత్ంది. నేను ఈ డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్

ఇండియాను గమనించాను, నేను దానిని చూసి రెండు విషయాలు గమనించాను. ఇది సులభంగా

పొందలేనిది. ఇది శోధించడానికి కషట్మైంది. సరవ్ర్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. వారు గడువుతీరిన

DNS ను పెటాట్రు. సరవ్ర్ అదృశయ్ం అవుతుంది; నేను ఒక నకలు తీసి దానిని ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాను.

నేను దానిన్ జాగర్తత్గా గమనించాను. డేటాబేస్ లో కొనిన్ కాపీరైట్ సమసయ్లు ఉనాన్యి. వారు

అలసతవ్ము చూపారు కానీ మెటాడేటా యొకక్ పొరపాటు. శీరిష్కలు తపుప్. సాక్నింగ్ కొంచెం

ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.
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అసప్షట్ంగా ఉంది. కేవలం వకీర్కరించిన పేజీలు కాదు; తపిప్పోయిన పేజీలు ఉనాన్యి. సగం

పుసత్కంలో అకష్రాలు కనపడదు లేదా వారు సప్షట్తను తగిగ్ంచారు.

మేము ఒక నకలు(copy)ను తయారు చేసాము మరియు దానిని బాగుచేసే ఉదేద్శంతో దీనిన్ ఆనెల్ౖన్

లో పెటాట్ము. ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో ఉంచాము. దీని దావ్రా ఒక నెలలోనే ఒక మిలియన్ వీకష్ణలు

పొందాము. అందరికి తెలిసింది. మాకు దీనిన్ తొలగించమని కొనిన్ నోటీసులు వచాచ్యి. చాలా

కాలం వరకు కొనసాగింది. మీకు నోటీసుల పంపాము వాటికి సప్ందించండి. మీరు "సరే, మంచిది,

నేను దానిని తొలగిసాత్ను."

[అనూజ్ శీర్నివాస్] కొనిన్ సందరాభ్లోల్, మీరు వాటిని అమలు చేయడానికి ఇషట్పడుతునాన్రు.

[కార్ల్ మలాముద్] అవును, ఖచిచ్తంగా. పుసత్కం కాపీరైట్ చేయబడినటుల్ ఎవరైనా చెబితే, అది

సమసయ్ కాదు. మేము దానిని వెంటనే తొలగిసాత్ము. పెదద్ విషయం కాదు. మీరు లకష్లాది

పుసత్కాలతో వయ్వహరిసుత్నాన్రు. బూర్సట్ర్ కాలే మిలియనల్ పుసత్కాలు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో కలిగి

ఉనాన్రు. మీరు వాటిని పొందుతారు. తపుప్లు జరుగుతాయి.

పర్భుతావ్నికి కోపం వచిచ్ంది, కారణం పుసత్కాలు మరింత సప్షట్ంగా అందరికి అందుబాటులోకి

వచిచ్, వారు "ఓ భగవంతుడా, మీరు నా పుసత్కానిన్ పెటాట్రు" అని చెపిప్ పర్జల నుంచి నోటీసులను

పొందారు. వారు మొతత్ం డేటాబేసున్ డౌన్ చేసారు, మమమ్లిన్ మొతత్ం డేటాబేస్ తొలగించమని

చెపాప్రు. నేను కుదరదని చెపాప్ను. లేదు, మేము అలా చేయము. అంటే " మంచిది, మొతత్ం 1900

పుసత్కాలను వెనకిక్ తీసుకోండి. " అని వారు అనాన్రు.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] ఈ సేకరణలో ఏ రకమైన పుసత్కాలునాన్యి?

[కార్ల్ మలాముద్] ఇది ఒక అదుభ్తమైన సేకరణ. 50 వేరేవ్రు భాషలు. సగభాగం రోమన్స్్ భాషలు:

ఇంగీల్ష్, జరమ్న్, ఫెర్ంచ్ భాషలలో ఉనాన్యి. అందులో చరితర్ పుసత్కాలు, ఇతిహాసములు, భారత

పర్భుతవ్ పతిర్కలు ఉనాన్యి. విభినన్ రాషాట్ర్లోల్ అనిన్ రకాల పర్భుతవ్ పతిర్కలు, సంసక్ృతంలో

50,000 పుసత్కాలు ఉనాన్యి. గుజరాతీలో 30,000 పుసత్కాలునాన్యి. ఈ సంఖయ్ల గురించి

ఖరారుగా నాకు తెలియదు కానీ పదుల వేలలోల్ ఉండవచుచ్. పంజాబీ మరయు టిబెట్ భాషలలో పది

వేలలోల్ పుసత్కాలు ఉనాన్యి. వెయియ్ సంవతస్్రాల ముందు రచించిన పుసత్కాలు. పర్పంచంలోని

ఎకక్డా అందుబాటులో లేని ఈ అదుభ్తమైన, ఏకైక సేకరణ. పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్ భారత

పండితుల నుంచి నాకు సందేశాలు వసుత్నాన్యి. "ఓ భగవంతుడా! ఇది అదుభ్తం!" అని.

మేము వేరొక విధంగా వాటిని అందుబాటులో ఉంచుతాము. మీరు మరింత సులభంగా చూడవచుచ్.

మాకు పర్జలు అతి తవ్రగా నోటీసులను పంపించి, "ఓహ్, మీకు మెటాడేటా తపుప్గా అందింది."

అని చెపాప్రు. దానిన్ పరిషక్రించగలుగుతాము. మేము దానిన్ మెరుగుపరచ్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ము.

"లేదు, లేదు, లేదు. మీరు దానిని ఆఫెల్ౖనోల్ ఉంచుకోండి అని పర్భుతవ్ం చెపిప్ంది. ఏ పుసత్కాలు

సరైనదో మేము మీకు తెలియజేసాత్ం ఎందుకంటే మేము వాటిని ఒకొక్కక్టిగా పరిశీలించి కాపీరైట్

ఉనన్ది ఏదో, లేనిది ఏదో నిరణ్యిసాత్ం అని చెపాప్ము. "

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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ముఖయ్ంగా, వారు దేనికి కాపీరైట్ ఉందో దేనికి లేదో అనే విషయంలో నిపుణుల కారు అని

భావిసుత్నాన్ను. కాపీరైట్ ఒక బైనరీ విషయం కాదు, కదా. మీరు పటిట్ంచుకోకపోతే, ఒక

అంతరాజ్్తీయ ఒపప్ందంలో నేను ఏ పుసత్కానెన్ౖనా యాకెస్్స్ చేయవచుచ్. భారతీయ కాపీరైట్ చటట్ం

కింద, ఒక గురువు మరియు ఒక విదాయ్రిథ్ మధయ్ విదాయ్పరమైన పర్యోజనాలకు అయితే-దీని గురించి

ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయం కేసు అంతా. కనుక ఇది ఒక బైనరీ విషయం కాదు. మీరు దేనిన్ చదవాలి దేనిన్

చదవకూడదు అని చెపప్డం పర్భుతవ్ పని కాదు. అది ఏ పుసత్కాలు అంతరాజ్్లంలో పొందాలి అని

నాకు చెపప్డం వాళల్ పనే కాదు .

[అనుజ్ శీర్నివాస్] అవును. నిజమే.

[కార్ల్ మలాముద్] కొనిన్ జాతీయ భదర్తా సమసయ్లు గానీ లేదా అలాంటి వరాగ్నికి చెందినవి ఉంటే

ఒపుప్కోవచుచ్; కానీ అది ఊరకనే అయితే, "మాకు ఇషట్ం లేదు." ఇది "ననున్ కష్మించండి. నేను

పటిట్ంచుకోను. "

[అనూజ్ శీర్నివాస్] అవును. ఇపుప్డు, ఐటీ మంతిర్తవ్ శాఖ వారు తమ గర్ంథాలయానిన్ తీసివేసే

పరిసిథ్తిని మేము ఎదురొక్నాన్ము. మీవి మాతర్మే ఉనాన్యి అనే సిథ్తికి వచాచ్ము.

[కార్ల్ మలాముద్] అవును, పిచిచ్, పూరిత్గా పిచిచ్తనం. పర్భుతవ్ంతో పోరాటానికి బదులు నేను

డేటాబేసున్ మరింత అభివృదిధ్పరుసాత్ను. నేను వారితో కలిసి పని చేసుత్నాన్ను ఇంకా ఎకుక్వ

పుసత్కాలను సాక్న్ చేసుత్నాన్ను. మన హింద్ సవ్రాజ్ సేకరణ పై మేము చేసే పనులనీన్ అతయ్ధిక

నాణయ్త గల విషయాలు. దాని గురించి నేను మీకు చెపప్నా?

[అనూజ్ శీర్నివాస్] అవును, ఖచిచ్తంగా.

[కార్ల్ మలాముద్] ది హిందూ సవ్రాజ్ సేకరణ మహాతామ్ గాంధీ సేకరించిన రచనలతో

పార్రంభమైంది, మొతత్ం 100 సంపుటాలు ఆనెల్ౖనోల్ అందుబాటులో ఉనాన్యి. ఎవరైనా చదవవచుచ్.

మీరు PDF లను డౌనోల్డ్ చేసుకోవచుచ్. మీరు ఇ-బుక్ ను డౌనోల్డ్ చేసుకోవచుచ్. నాకు గాంధీ

మాటాల్డటానికి 129 ఆల్ ఇండియా రేడియో పర్సారాలు దొరికింది. అవి వారి జీవిత చివర

సంవతస్్రంలో రెండు రోజులకు ఒక సారి మాటాల్డినవి. మీరు వారి జీవిత ఆఖరి సంవతస్్రంలో

పర్యాణం చేయొచుచ్. వాటిలో పర్తిదానిన్ సేకరించిన రచనల సంబంధిత భాగానిన్ నేను HTML

లో ఉంచాను. కాబటిట్ మీరు హిందీ లేదా గుజరాతీ భాషలో వారు మాటాల్డడం మీరు వినవచుచ్.

మీరు ఆంగల్ అనువాదం చదవచుచ్. తరావ్త మీరు, సేకరించిన పనులపై నొకిక్(click) చేసి ఆ రోజు

రాసిన లేఖలను చూడవచుచ్. మరుసటి రోజు ఆయన ఏం చేశాడు? అతను మునుపటి రోజు ఏమి

చేశాడు?

మేము నెహూర్ యొకక్ ఎంపిక చేసుకునన్ రచనలు కలిగి ఉనాన్ము. వాటిలో చాలావరకు పర్భుతవ్

సరవ్ర్ లో ఉనాన్యి. అయితే అందులో కొనిన్ సంపుటలు తపిప్పోయి ఉనాన్యి. ఆ తపిప్పోయిన

సంపుటలు నాకు దొరికాయి. అందువలల్ ఇపుప్డు పరిపూరణ్మైన భాగం మా దగగ్ర ఉంది. అంబేదక్ర్

రచనలు సేకరణ మహారాషట్ రాషట్ర్ సరవ్ర్ లో ఉనాన్యి. కానీ చివరి ఆరు సంపుటలు అందులో కూడా

తపిప్పోయి ఉనాన్యి. మళీళ్, ఇపుప్డు దానికి సంబంధించిన పరిపూరణ్మైన భాగం కూడా మా దగగ్ర

ఉంది.

ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.
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డిసక్వరీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధారంగా ఏరప్డిన "భారత్ ఏక్ ఖోజ్" అతి సుందరమైన పర్దరశ్న.

నిజంగా, నిజంగా చాల చకక్గా చేయబడింది. 1980 లలో దూరదరశ్న్ పర్భుతవ్ సంసథ్గా

ఉనన్పుప్డు ఇది జరిగింది; కావున దానిని మేము ఆనెల్ౖన్ోల ఉంచలేదు. కానీ మేము విభినన్ భాషలోల్

ఉపశీరిష్కలను జోడించాము. అనిన్ ఎపిసోడల్కు కాదు, ఎందుకంటే మా దగగ్ర తగినంత డబుబ్ లేదు.

కానీ మీకు ఇపుప్డు ఐదు ఎపిసోడల్కి హిందీలో ఉపశీరిష్కలు ఉనాన్యి. ఇంతకుముందు వారి దగగ్ర

లేదు. వారి దగగ్ర ఆంగల్ భాషలో ఉంది. ఉరూద్, తెలుగు ఇతర భాషలు కూడా ఉనాన్యి. మేము దానిన్

మరింత అభివృదిధ్పరచడానికి మరియు మరింత ఉపయోగకరంగా చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ము.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] ఖచిచ్తంగా, ఖచిచ్తంగా. కార్ల్, కొందరు వయ్కుత్లు పబిల్క్ డొమైన్ నాయ్యవాద

పనిని, మీరు చేసే పనులను పూరిత్గా కాపీరైటుక్ వయ్తిరేకించారు. ఉదాహరణకు కొనిన్సారుల్ పైరసీ

నియామాలను ఉలల్ంఘించవచుచ్ లేకపోవచుచ్ అని వారి నమమ్కం .

[కార్ల్ మలాముద్] నేను దొంగ కాదు. నేను దొంగ కాదు.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] మీ సవ్ంత పని, ఒక పార్జెక్ట్ లోకి వెళల్డం మీరు ఎలా నిరణ్యిసాత్రు? పర్జా ఆసకిత్

గురించి? మీరు పరీకిష్ంచినపుప్డు,

[కార్ల్ మలాముద్] మంచిది, ఇది పాకిష్కంగా పర్జల ఆసకిత్. నేను విభినన్ విషయాలను

గమనిసుత్నాన్ను. ముందు, ననున్ దీనిన్ చెపప్నివవ్ండి. నేను పొర్ఫెషనల్ రచయితను. సరే? నేను ఒక

సంగీత కళాకారుడిని. కాపీరైట్ ను నేను నముమ్తాను. ఇది ఒక అదుభ్తమైన విషయం అని

అనుకుంటునాన్ను, కానీ కాపీరైట్ యొకక్ ఉదేద్శం ఉపయోగకరమైన కళలను ముందుకు

తీసుకువెళాళ్లని గురుత్ంచుకోండి. జాఞ్నం మరింత అందుబాటులో ఉండేలా మరియు కాపీరైటుక్

పరిమితులు మరియు మినహాయింపులు ఉనాన్యి. మీకు పర్భుతేవ్తర ఆసిత్ ఉంటే, మీ సథ్లాలకు

మధయ్లో పర్జా ఉదాయ్నవనాలు అవసరం. ఈ రెండు లేకుండా ఒక నగరం ఉండకూడదు. మీకు

వాణిజయ్ం అవసరం, అలాగే నాగరిక జీవితం అవసరం.

నేను దీనిన్ గమనించాను, ఇది పర్భుతవ్ డేటానా అని ననున్ నేను పర్శిన్ంచుకునాన్? కాపీరైట్

ధృవీకరణ చెలుల్తుందా? ఇది పర్జా పర్యోజనాలలో ఉందా? ఈ సమాచారానికి అనివారయ్త

అవసరం ఉందా? పర్భుతవ్ సమాచారంగా ఉంటే పర్జా భదర్త, గార్మసభల నిరవ్హణ, లేదా పర్భుతవ్

చరయ్ల పౌరులకు తెలియజేసే అధికారిక పదధ్తిని కర్మబదీధ్కరిసుత్ంది; సప్షట్ంగా పర్జలే, సప్షట్ంగా

పర్జలే.

నేను చాలా జాగర్తత్గా అధయ్యనం చేశాను. చాలామంది ఇలాంటి అంశాలను చేసాత్రని మీకు

తెలుసు. "ఓహో, మీరు ఒక హాయ్కర్". అవును నాకు సాంకేతిక నైపుణాయ్లు ఉనాన్యి. దాని గురించి

ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇపప్టి విదాయ్రుథ్లకు చాలమందికి మంచిది కాదు, కానీ నేను ఇవి చాలా

కాలంగా చేసుత్నాన్ను. నేను పెదద్ డేటాబేస్ మరియు పాఠయ్ విషయం వదద్ చురుకుగా ఉనాన్ను. ఆనెల్ౖన్

లో ఏదైనా పెటేట్ ముందు నేను చాలా జాగర్తత్గా ఆలోచిసాత్ను. నేను అధయ్యనం చేసాత్ను. నేను చాలా

పరిశోధనలు కూడా చేసాత్ను.

భారతదేశ పర్మాణాలతో నేను అంత సులభంగా రాలేదని మీకు తెలుసు. నేను చాలా సమయం

గడిపాను. నేను రాజాయ్ంగ చటట్ంపై మూడు సంపుట గర్ంథాలను పొందాను ఇంకా నేను చాలా

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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జాగర్తత్గా చదువుతాను. నేను నాయ్యవాది కాదు కానీ నేను దానిని చదివాను. నేను శామ్ పిటోర్డాను

చూడడానికి వెళాల్ను. నేను ఒక పర్జా సమూహంతో మాటాల్డాను. ఇలా చేశాకే, "ఇది పబిల్క్

సమాచారం అని నా నమమ్కం " తరావ్త నేను నిరణ్యిసాత్ను. నేను తపుప్ చేసేత్, నేను పరిణామాలను

అనుభవిసాత్ను. ఈ రకమైన పనిని చేసే ఇతర భాగం అదే. మీరు తపుప్ చేసేత్, మీరు జరిమానా

చెలిల్ంచాలి. దానికి మీ సిదధ్ంగా ఉండాలి.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] అది నిజం. అది నిజం. ఒక విషయం-నేను విషయం కొదిద్గా మారిచ్ పర్భుతవ్ం

గురించి మాటాల్డటానికి ఇషట్పడుతునాన్ను. కేవలం భారతీయ పర్భుతవ్మే కాదు. సాధారణంగా

పర్పంచవాయ్పత్ంగా మీరు చేసే పనులకు పర్భుతవ్ పర్తిసప్ందన. పర్సుత్తం, భారతదేశంలో ఈ

పర్భుతవ్ం మోడీ పర్భుతవ్ం, మునుపటి పర్భుతవ్ం; ఎకుక్వ పారదరశ్కత కోసం సాంకేతిక

పరిజాఞ్నానిన్ ఉపయోగించాలనుకుంటునాన్మని వారు బహిరంగంగా నిరవ్హించారు. మేము ఎకుక్వ

పర్జా సమాచార పార్పిత్ కోసం సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ ఉపయోగించాలనుకుంటునాన్ము. మీకు

తెలిసిన, ఈ-పరిపాలన ఇంకా మొదలగునవి. అయితే కొనిన్ సమయాలలో ఇటు ఎవరైన ముందుకు

వచిచ్ ఈ విదంగా పనిని చేసేత్ వాళల్కి మొదటినుంచి పర్తిచరయ్ వయ్తిరేకంగానే ఉంటుంది .

భారతదేశంలో చటట్బదద్మైన నోటీసులను సీవ్కరించే మీ లాంటి వాళల్ని చాలా మందిని చూశాము.

మీరు, మీరే ఒక చటట్బదద్మైన పోరాటంలో పోరాడుతునాన్రు. మిమమ్లిన్ ఎతిత్ చూపుతునాన్రు.

పర్భుతావ్లు తమ తరఫున చెపుప్ సిదాధ్ంతానికి మరియు దాని వాసత్విక చరయ్ల మధయ్ వైరుధయ్ం

ఏమైనా ఉందా? విషయానికి వసేత్ మీ పాతర్ను మీరు ఏ కోణంలో వీకిష్సాత్రు?

[కార్ల్ మలాముద్] ఇలాంటి విషయాలపై నిరంకుశాధికారం నిజంగా ఎదురుదాడి చేసుత్ంది. నేను

శామ్ పిటోర్డాను కలవడానికి వెళాళ్ను. "చెయయ్మనాన్డు" . కానీ భారత పర్మాణాల శాఖ "వదుద్,

వదుద్, మేము ఎపుప్డూ ఈ విధంగానే చేసాత్ము. అందరూ కూడా ఇలాగే చేసాత్రని అనాన్రు. "మీరు

ఒక పారదరశ్కత నాయ్యవాదిగా లేదా పర్భుతవ్ మంతిర్గా, ముఖయ్ంగా ఒక పర్భుతవ్ మంతిర్గా

వెళిళ్తే-మీరు 15 BIS అధికారులతో ఎనిమిది గంటల పాటు సమావేశానిన్ జరిపి ఆకాశం నుంచి

ఎందుకు పిడుగు పడుతుంది అని వివరిసాత్రు. మీరు పరిపాలనలో ఉనన్పుప్డు, మీరు జాగర్తత్గా

ఉండాలి. మీరు నియమాలను ఉలల్ంఘించకూడదు. మీరు నిషాక్పటయ్త కోసం పర్యతిన్సుత్ంటే-

ఒబామా పరిపాలన చాలా బాగుంది- కానీ మీరు ఇంత వరకు మాతర్మే వెళళ్గలరు.

పౌర సమాజంలో పనిచేయడం అవసరం, మళీళ్, మీరు కొనిన్సారుల్ పార్తికూలయ్ం ఎదురొక్ంటారు.

నా పనిలో ఎకుక్వ సమయం, మేము ఏమి చేసుత్నాన్ం, ఎందుకు చేసుత్నాన్ం అని వివరించడానికి

పర్యతిన్ంచడం. ఎందుకు చేయడానికి ఇదే సరైనది. నేను కలిగి పర్ధాన సాంకేతిక పర్కిర్యలో ఒకటి,

నేను సమాచారానిన్ ఉపయోగించి మిలియనల్ పర్జలను పొందాను. అపుప్డు, అకసామ్తుత్గా ఒక

పర్భుతవ్ వయ్కిత్, "హే, హేయ్, హేయ్, మీరు బాగా చేసూత్ ఉనాన్రు." ఇది ఇలా ఉంటుంది,

"భారతదేశంలో లకష్లాది మంది ఇంజనీరింగ్ విదాయ్రుధ్లు ఈ సమాచారానిన్ పర్తిరోజు

ఉపయోగిసుత్నాన్రు. అందుకే మీరు కలిగి ఉండాలి. చూడండి, ఆకాశం నుంచి పిడుగు పడలేదు.

మీరు ఇపప్టికీ పర్మాణాలను వికర్యిసుత్నాన్రు. మీకు తెలుసా " ఒక వేళ అనిన్ పర్మాణాలను నేను

తపిప్ంచినా, పర్మాణాలు సరిట్ఫికేట్ కాపీలు కావాలనుకునే వయ్కుత్లు ఉనాన్రు. వారు ముందలి

సంసక్రణల సంపూరణ్ పర్చురణనులనిన్ కోరుకుంటునాన్రు. చటట్పరమైన దిగుమతిలో ఉనన్

విషయంపై నేను శర్దధ్ వహిసుత్నాన్ను.

ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.
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[అనుజ్ శీర్నివాస్] అవును. పర్జాసావ్మాయ్నికి సంబంధించి తన ఉదోయ్గానిన్ అభివృదిధ్పరచడానికి

పర్భుతావ్నిన్ పొందడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ వాటాదారుగా మిమమ్లిన్ మీరు చూసుత్నాన్రా?

[కార్ల్ మలాముద్] నేను చేదాద్మనుకునన్ది ఇదే. నేను వాయ్పారంలోనే ఉండాలనుకుంటునాన్ను. నేను

భారతీయ పర్మాణాలు చేయకూడదనుకుంటునాన్ను. BIS కు నా కంటే మంచి మారగ్ం తెలుసు.

నాకు సరైన సోర్స్్ కోడ్ లేదు. నేను HTML ఫైల్ గా మారచ్లంటే PDF ఫైల్ తీసుకుని దానిని రీ-

టైప్ చేసాత్ను. లేదా నేను అదృషట్వంతునిన్, అది డిజిటల్ రూపంలో ఉంది; అయినా నేను దానిన్

సరిదిదాద్లి కదా. మీరు దానిని PDF, పేరా గురుత్, ఇటాలిక్స్్, ఫుట్ నోట్స్్, సూపర్ సిక్ర్ప్ట్స్్ ను

బయటకు తీయండి. పెదద్ మొతత్ంలో పని. ఒకవేళ నేను వారి అసలు వర్డ్్ ఫైల్స్్ కలిగి ఉంటే, నేను

అదే అసాధారణమైనది అనుకుంటాను. ఇది వారి పని. వారే చేసూత్ ఉండాలి. వారు పెదద్ ఎతుత్న

యాకెస్్స్ చేసుకోడానికి అందుబాటులో ఉంచాలి, కాబటిట్ ఎవరైనా దీనిన్ డౌనోల్డ్ చేసుకోవచుచ్.

ఉదాహరణకు భారత నాయ్య చటట్ం, బూమ్, వారి శోధన ఇంజిన్ లో పొందుపరచారు. అది ఒక

మంచి విషయం, అకసామ్తుత్గా పర్మాణాలు అనిన్ చోటల్లోల్ ఉనాన్యి. పర్తి ఒకక్రికి భదర్తా

పర్మాణాలు తెలుసు; మనం సురకిష్తమైన పర్పంచానిన్ కలిగి ఉనాన్ము.

[అనుజ్ శీర్నివాస్] ఖచిచ్తంగా. అది నిజమే. సురకిష్తమైన పర్పంచం యొకక్ ఈ భావన ఇపుప్డు ఈ

చరచ్ను ముగించడం. సాధారణంగా, నేను వినన్ మీ మునుపటి పర్సంగాలు మరియు చరచ్లలో మీరు

పర్జా సమాచారం పెదద్ మొతత్ంలో పొందడం, పర్సుత్త సామాజిక, ఆరిధ్క, రాజకీయ సమసయ్లను

అరథ్ం చేసుకుని పరిషక్రించడానికి మధయ్ ఉనన్ సంబంధానిన్ గురించి మాటాల్డారు. ఈ రెండు

అనుసంధానం అయియ్ందని ఎందుకు నముమ్తునాన్రు?

[కార్ల్ మలాముద్] మన పర్పంచంలో అనేక సమసయ్లు ఉనాన్యని నేను నముమ్తాను. అవి

దోవకురాని, పరిషాక్రం కాని సమసయ్లు. గోల్బల్ వారిమ్ంగ్. చాలామంది పర్జలు ఇది నిజమని

నమమ్రు లేదా వాళుల్ చరయ్లు తీసుకోవడం లేదు లేదా వారి సీవ్య-ఆసకిత్ ఏమంటే "నేను చరయ్

తీసుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే నేను బొగుగ్ గనిలో పనిచేసుత్నాన్ను. నాకు కాలుషయ్ం అంటే ఇషట్ం.

ఎందుకంటే నేను దాని దావ్రా మరింత డబుబ్ సంపాదిసాత్ను. "ఇతర పర్జల పటల్ అసహనం.

పేదరికం, కదా. విదయ్ పేదరికం, కరువు, వాయ్ధి నుండి బయటకు పడేసుత్ంది. పర్శన్ ఈ సమసయ్ల

గురించి మనమేమి చేయవచుచ్? జాఞ్నం మారగ్ం దావ్రా మాతర్మే మనం ముందుకు వెళళ్తానని

నేను గటిట్గా నముమ్తాను.

పౌరులందరు వాతావరణ మారుప్ అరథ్ం చేసుకోవడం పార్రంభిసేత్, ఏదో ఒక సమయంలో వారు

చరయ్ తీసుకోవాలని గటిట్గా అడుగుతారు; ఎందుకంటే నిజంగానే ఇది ఒక అంతరాజ్్తీయ సంకోష్భం.

మేము తపప్కుండా చరయ్ తీసుకోవాలి. చాల మంది దీనిన్ అరథ్ం చేసుకుంటారు -నేను ఏ పర్భుతవ్ం

అయినా పటిట్ంచుకోను, ఎందుకంటే వారు రాజకీయ నాయకులు. అందరూ నిలబడి ఇది "గోల్బల్

వారిమ్ంగ్! అని చెబితే, ఓ దేవుడా...! మనం ఏదైనా చేయాలి. ఈ తుఫానులను చూడు, ఈ

మంటలను చూడు, ఈ కరువులను చూడు. అందరూ ఐకయ్ంగా ఉంటే అపుప్డే మనకు మారుప్

వసుత్ంది.

పర్సుత్తం ఉనన్ కీలకమైన సమసయ్లలో విదయ్ ఒకటి. వాయ్ధులు, మీ వాయ్ధికి పరిషాక్రం ఎకక్డ నుండి

వసుత్ందో మీకు ఎపప్టికీ తెలియదు. ఇంటరెన్ట్ లో నేను నేరుచ్కునన్ విషయాలలో ఒకటి, నేను ఆన్

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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లైన్ లో ఎకుక్వ సమాచారానిన్ పెటిట్నపుప్డు, ఒక యాదృచిఛ్క వయ్కిత్ ఎపుప్డూ వచిచ్ ఇంకాసత్ అభివృదిధ్

చేసాత్రు. మీరు ఎనన్డూ ఆలోచించి ఉండరు.

పర్తి తరానికి ఒక ధృఢ నిరణ్యం ఉందని నా నమమ్కం. ఇది ఏరోనాటిక్స్్ అయి ఉండవచుచ్. ఇది

అసంకలిప్త బానిసతన తొలగింపు కావచుచ్, కదా. నేను అందరికీ ఓటు వేయవచుచ్. ఇది

సాంకేతికంగా ఉండవచుచ్. ఇది సామాజిక మారుప్ కావచుచ్. అంతరాజ్్లం మన పెదద్ నమమ్కం-

ఇకక్డ అంతరాజ్్లం ఉంది, అది పనిచేసుత్ంది, అనిన్ విదయ్లను అందరికీ పొందేలా చెయయ్డం, మనం

చేయతగిన వాటిలో ఒకటి; పర్పంచానిన్ ఇంకా గొపప్ చోటుగా మారుసుత్ందని నేను గటిట్గా

నముమ్తునాన్ను.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] సరే, బాగుంది. ధనయ్వాదాలు, కార్ల్. మీ సమయం మాతో గడిపినందుకు

మరియు-

[కార్ల్ మలాముద్] చాలా ధనయ్వాదాలు.

[అనూజ్ శీర్నివాస్] మేము మీ కేసు మరియు మీరు "వైర్" దగగ్రగా పని చేసిన సమసయ్లు

అనుసరిసాత్ము. ధనయ్వాదాలు.

© వైర్, 2017, అనుమతితో వాడినది
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-
standards-not-made-public/

ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.ఈ చినన్ USB లో 19,000 భారత పర్మాణాలు ఉనాన్యి.
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1947-07-20 తేదిన పండిట్ జవహరాల్ల్ నెహూర్ మైకోర్ఫోన్ వదద్.

మే, 1948 లో జమూమ్లో RAF మెస్ వదద్ ఉనన్ అధికారులతో బిలియర్డ్్స్్ ఆడడం.
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1948 మే 19 న కాశీమ్ర్ లోని రేగటాట్ వదద్.

మే 1948 లో సెలవుదినం సందరభ్ంగా సిమాల్లో వైసీర్గల్ లాడ్జ్్ వదద్.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
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CWMG, vol. 43 (1930), పే. 185. Undated.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
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1958 సెపెట్ంబర్ 20 న భూటాన్ కు వెళిళ్నపుప్డు, యాక్ మీద ఇందిరా గాంధీ గారు.

డిసెంబరు 6, 1954 న ఒక చైనీస్ పర్తినిధి బృందానిన్ సందరిశ్ంచారు.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/


భారతదేశ పర్ధానమంతిర్ అయిన గౌరవ పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహూర్ అమెరిక భారత రాయబారి శీర్మతి
విజయ లకిష్మ్తో పాటు, శీర్మతి ఇందిరా గాంధీ 1949 అకోట్బర్ 28 న చికాగో పరయ్టనలో మిసట్ర్ విల్ సిమ్త్
కు చెందిన సాగుబడి నేలను వెళిళ్ చూసుత్నాన్రు.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/


పర్ధాన మంతిర్ శీర్ జవహర్ లాల్ నెహూర్ మరియు శీర్మతి. ఇందిరా గాంధీ భూటాన్ుక వెళుళ్ మారగ్ంలో
టిబెట్-భూటాన్ సరిహదుద్లో చైనా పర్జా గణతంతర్ దినోతస్్వం సందరభ్ంగా జనరల్ టాంగ్ కావ్న్ శాన్
తో(ఎడమ వైపు చిటట్చివర) కనబడుతునాన్రు. (సెపెట్ంబరు, 1958).

109

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/


శీర్మతి. ఇందిరా గాంధీ కులు లోయలో గణతంతర్ దినోతస్్వాన జానపద నృతయ్ కళాకారులతో దిగిన ఫోటో.
జనవరి 29, 1958.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/


CWMG, vol. 14 (1917-1918), ముఖచితర్ం, 1918 లో గాంధీ గారు .
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, vol. 78 (1944), ముఖచితర్ం.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన

కార్ల్ మలాముద్, కాలిఫోరిన్యా, డిసెంబర్ 4-25, 2017కార్ల్ మలాముద్, కాలిఫోరిన్యా, డిసెంబర్ 4-25, 2017

నేను అకోట్బర్ చివరినాటికి భారతదేశం నుండి తిరిగి వచాచ్క అసంపూరణ్ంగా వదిలివేసిన పనులు

మరియు పర్యాణంలో ఒపుప్కునన్ కొతత్ పనుల భారం నాపైన పడింది. నా కోరుట్ కేసుల ఒతిత్డి

అందులో అధికం వాటిపై తకష్ణ శర్దధ్ అవసరం కూడా. కానీ నేను సీవ్య ఆలోచనలో పడాడ్్ను.

నా ఆఫీసు వెలుపల నాకోసం మొతత్ం 463 పౌండల్ బరువు గల తొమిమ్ది పెదద్ పెటెట్లు ఉనాన్యి.

వాటిలో 312 పుసత్కాలునాన్యి. ఈ పుసత్కాలనీన్ లార్డ్్ రిచర్డ్్ అటెనబ్రో గాంధీ చితర్ం తయారు

చేయడానికి వాడినవి. అతని మరణానంతరం, అతని నిరామ్తలోల్ ఒకరు 2015 లో వేలంలో ఈ

పుసత్కాలను కొనుగోలు చేసి ఇటీవల కానుస్్ల్-జనరల్ రాయబారి అశోక్ ని సంపర్దించారు ఈ

పుసత్కాలను దానం చేయటానికి తగిన చోటు తెలుసుకోవడానికి. అంబాసిడర్ నిరామ్తకి నా

చిరునామా చెపప్గా చివరికి నా దగగ్రికి వచాచ్యి.

పుసత్కాల సేకరణ నిజంగా చాలా అదుభ్తంగా ఉనాన్యి. బాకుస్్లలో ఒకదానిలో చితర్ షూటింగ్

అసలైన సిక్ర్ప్ట్, సెట్ బడెజ్్టుల్, కాల్ షీటుల్ ఇంకా ఇంటి వేలం రసీదు మరియు జాబితా లు ఉనాన్యి.

ఈ పుసత్కాలలో కొనిన్ నా వదద్ ముందే ఉనాన్యి. అందులో పాయ్రేలాల్ నాయర్ యొకక్ సంపుటి-8

బయోగర్ఫీ ఇంకా సేకరించిన రచనలు యొకక్ సంపుటలు వంటివి ఉనాన్యి. ఆ పుసత్కాలలో గాంధీ

గారి గురించిన మరియు గాంధీ గారి నవవిజన్ టర్స్ట్ పుసత్కాలు డజనల్ కొదీద్ నేను చూడనివి ఉనాన్యి.

అందులో నేను 47 సప్షట్ంగా పర్చురించడానికి వీలుగా ఉనన్ మరియు కొనిన్ ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

పుసత్కాలను ఎంచుకునాన్ను. అందులో కొనిన్ గాంధీతో పారిశార్మికవేతత్ జి.డి.బిరాల్ సంభందాలను

తెలియజెపేప్ సంపుటి-4 సేకరణలు లాంటివి. ముంబయిలోని బిరాల్ ఇంటిలో గాంధీజీ

ఉంటునన్పుప్డు, ఆయన హతయ్కు గురైయాయ్డు మరియు వారు 44 సంవతస్్రాలుగా తరచూ ఉతత్ర

పర్తుయ్తత్రాలు జరుపుతూనే ఉనాన్రు.

ఇంకా నా కారాయ్లయం వెలుపల ఇటీవల ఎంపిక చేసిన నెహూర్ రచనల తొమిమ్ది తాజా భాగాలు,

అలాగే చాలా పెదద్ పుసత్కాల సమూహం, విముకిత్ పోరాట మూల డాకూయ్మెంటల్ పతార్ల బహుళ

సంకలనం ఇతాయ్దివి ఉనాన్యి. ఆ పతార్లు సవయ్సాచి భటాట్చారయ్చే సవరించబడినవి, ఆయన నా

అభిమాన చరితర్కారులలో ఒకరు. నేను వాటిని అనిన్ంటినీ సమీకరించి సాక్న్ చేసేందుకు ఇంటరెన్ట్

ఆరెక్ౖవ్ కి తరలించాను.

నేను వీటిని సేకరిసుత్నన్పుప్డు, అంబాసిడర్ అశోక్ మరొక పెదద్మనిషికి ననున్ పరిచయం చేసాడు,

ఆయన వదద్ విరాళంగా ఇవవ్దలుచుకునన్ భారత్ గురించిన పుసత్కాల భారీ సేకరణ ఉంది. నేను

షిపిప్ంగ్ ఛారీజ్్లు చెలిల్ంచడానికి అంగీకరించిన వెంటనే 212 పెదద్ పుసత్కాలతో కూడిన 763 పౌండల్

25 బాకుస్్ల షిపెమ్ంట్ అందుకునాన్ను. అనేక పుసత్కాలు వచిచ్ చేరడం వలల్ నేను మరినిన్ పుసత్కాల

అరలు కొనుగోలు చేయాలిస్్ వచిచ్ంది కానీ ఆ పుసత్కాల వెల కటట్లేం!
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కోర్స్్ కేసుల పై ధాయ్స పెటాట్లిస్్ ఉందికోర్స్్ కేసుల పై ధాయ్స పెటాట్లిస్్ ఉంది

నవంబరులో చేయాలిస్్న అతి ముఖయ్మైన పని కోరుట్ కేసులు చూడటం. మొదటిది భారతదేశానికి

సంభందించినది. డిసెంబరు 2015 లో ఢిలీల్ హైకోరుట్లో మేము ఒక పర్జా పర్యోజన వాయ్జయ్ం దావా

వేసాము. భారతదేశంలో, సాధారణంగా దావా అనేది రెండు సంసథ్లకు వయ్తిరేకంగా వేసాత్రు: ఒకటి

ఏజెనీస్్ ఏదైతే దావా ఎదురుకుంటుందో (ఈ సందరభ్ంలో బూయ్రో అఫ్ ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్)

మరియు మరొకటి భారత పర్భుతవ్మే. బూయ్రో పర్తిసప్ందన ఇవవ్డంలో విఫలమైంది, కానీ చివరికి

కోరుట్ బుజజ్్గింపుల తరువాత, 2016 జూన్ లో వారు మా దావాకి సప్ందనను దాఖలు చేసారు.

అయితే కేందర్ పర్భుతవ్ం పలుమారుల్ సప్ందించడంలో విఫలమైంది. వారు పర్తిసప్ందనలో

విఫలమవవ్టమే కాకుండా కోరుట్కి హాజరవవ్టంలో కూడా విఫలమయాయ్రు.

నిషిత్ దేశాయ్ సంసథ్ యొకక్ నాయ్యవాదులు అనేక సారుల్ కోర్ట్ కి వెళాల్రు. పర్తిసారీ కోరుట్కి వెళిళ్

అకక్డ పర్భుతవ్ం తరపున ఎవరూ హాజరు కాకపోవటం గమనించారు. నిజానికి బూయ్రో కూడా

మొదట ఎవరినీ పంపలేదు. అలాంటి సంఘటనల తరువాత నాకు భారతదేశం నుండి ఒక కాల్

వచిచ్నటుట్ గురుత్. అవతలి తరపువారు ఎవరో వచాచ్రని నాయ్యవాదులు నాకు తెలిపారు, కానీ అతను

బిఐఎస్(BIS) లేదా కేందర్ పర్భుతవ్ పర్తినిథా అని కోరుట్ అతనిని అడిగింది. అతనికి తెలియదు,

అందువలన తన కల్యింట్ ఎవరో తెలుసుకోమని అతనిని తిరిగి పంపించారు.

నవంబర్ 13 న మాకు మరొక వాయిదా ఉంది. ఇది కేందర్ పర్భుతవ్ పర్తిసప్ందన గురించి

నాలగ్వసారి అడగటం, సప్షట్ంగా నాలుగు మేజిక్ సంఖేయ్మో. బూయ్రో పర్తిసప్ందనే కేందర్ పర్భుతవ్పు

పర్తిసప్ందనగా భావించబడుతుందని కోరుట్ తీరుప్ చెపిప్ంది ఇంకా ఫిబర్వరి 27, 2018 న నోటి

వాదనకు ఆదేశించారు. రెండు సంవతస్్రాల వార్తపని, విధానాల తరువాత మేము మా కేసును

పార్ధానయ్త కర్మంలో వాదనకు తీసుకురాగలిగాము.

ఆ రోజు మధాయ్హన్ం, రెండవ కేసు కోసం అటాల్ంటా, జారిజ్్యాకు విమానంలో వెళాళ్ను. ఈ కేసులో,

సేట్ట్ అఫ్ జారిజ్్యా ఇంటరెన్ట్ లో ఉచితంగా వాడుకోనేందుకు వీలుగా కోడ్ అఫ్ జారిజ్్యా యొకక్

సారాంశానిన్ ఉంచినందుకు "ఒక రకమైన తీవర్వాదిగా" ఆరోపించింది. సేట్ట్ వారి కాపీరైట్ ని

ఉలల్ంఘించినటుల్ భావించింది. జారిజ్్యా శాసనసభ సీప్కరుకి నేను అనేక లేఖలను పంపాను

ఎందుకంటే యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో చటాట్నికి కాపీరైట్ లేదు చటట్ం జనాల ఆధీనం కాబటిట్, అయితే నా

వివరణలు అధికారుల ముందు నిలవలేదు.

ఇపుప్డు ఒక విషయం సప్షట్ం చేయాలి. జారిజ్్యా శాసనసభలో పర్తి ఒకక్ చటట్ం ఈ పదాలతో

పార్రంభమవుతుంది: "ఒక చటట్ం. జారిజ్్యా యొకక్ అధికారిక కోడ్ ని సవరించడానికి." జారిజ్్యాకి

ఉనన్ ఏకైక అధికారిక చటట్ం అదే. కాపీ హకుక్ ఉనన్ది సేట్ట్ పేరు మీద. ఇది భూమి యొకక్ చటట్ం.

నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం అది పర్భుతవ్ ఉతత్రువ్ అంతే.

జారిజ్్యా పరిసిథ్తేంటంటే అధికారిక నియమావళిని రూపొందించడానికి వారు ఒక వికేర్తను

ఉపయోగించారు దానితో వారే ఆ కాపీరైట్ ని కోలోప్యారు, వారు సేట్ట్ పేరుతో వాయ్ఖయ్నాలపై

ఆధిపతయ్ హకుక్ కోరవచచ్ని నముమ్తునాన్రు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్

114



అధికారిక కోడోల్ అనేక రకాలైన ఉలేల్ఖనాలు ఉనాన్యి, కానీ సేట్ట్ దృషిట్ కేందీర్కరించిన అంశం ఆ

చటాట్నికి సంబంధించిన నాయ్యసాథ్న కేసుల సారాంశాలు. అవి వారి వికేర్తచే తయారు చేయబడాడ్్యి

ఇంకా సేట్ట్ వికేర్తకు పర్తేయ్క కోడ్ ను వందల డాలరల్కు అమేమ్ హకుక్ను ఇవవ్కూడదని, అధికారిక

కోడ్ ను తయారు చెయయ్డానికి ఏలాంటి పోర్తాస్్హం ఇవవ్కూడదని భావించింది. దీనిదావ్రా పనున్లు

కటేట్వారికి అది కోటల్లో నషట్ం కలిగిసుత్ందని. ఒక పెర్ౖవేట్ పారీట్కి గుతాత్ధిపతయ్ రాయితీ ఇవవ్డం

దావ్రా వారు పనున్ చెలిల్ంపుదారులకు ఏదో ఒక మంచి ఒపప్ందం ఇపిప్ంచామనన్ భావనలో వారు

ఉనాన్రు.

ఈ వివరణ జారిజ్్యా సేట్ట్ హౌస్ హాలులో పర్తిధవ్నిసుత్నన్ సమయంలో, టాకీస్్ లో లేదా బారోల్ లేదా

విదాయ్రుథ్లతో మాటాల్డినపుడు ఎవవ్రికీ సేట్ట్ సిథ్తి అవగతం కాలేదని నా అనుభవంతో చెపప్గలను.

మీరు మీకునన్ ఒకే ఒక కోడ్ ని ముకక్లు ముకక్లుగా చేసి మాటాల్డేది మాటాల్డకూడనిది అనన్

వరీగ్కరణ చేయలేరు.

ఆ సిదాధ్ంతానిన్ వకాక్ణించేందుకు కోడ్ కంటీర్ కోరుట్లలోని కొనిన్ చటట్ గర్ంథాలయాలోల్ కాపీల

రూపంలో లభయ్ంగా ఉందని సేట్ట్ వాదిసుత్ంది. ఎన్ బిసి నూయ్స్ పరిశోధనకి పూనుకొని ఆ పేరొక్నన్

నాయ్యసాథ్న గర్ంథాలయాలోల్ కాపీలని వెతుకుతూ వెళిళ్ంది, చాలా సందరాభ్లోల్ అవి వెనుక గదిలో

తాళం వెయయ్బడో లేదా కనిపించక లేదా పాడై ఉనాన్యి. ఆ నివేదికకి ఎన్ బిసి ఎమీమ్ అవారుడ్్ను

గెలుచుకుంది.

గురుత్ంచుకోండి, అనుమతి లేకుండా జారిజ్్యా అధికారిక కోడుని నేనొకక్నేన్ కాదు ఎవవ్రూ

ఉపయోగించలేరు. డిసిట్ర్క్ట్ కోర్ట్ లో దాఖలు చేసిన మా డికల్రేషనల్లో ఒకటి లీగల్ పొర్వైడర్ ఫాస్ట్ కేసు

కు సంభందించింది. ఎడ్ వాలట్ర్స్్, ఫాస్ట్ కేస్ CEO మరియు సహ వయ్వసాథ్పకుడు, మా బోర్డ్్ ఆఫ్

డైరెకట్రల్లో సుదీరఘ్కాల సభుయ్డు. ఫాసేట్క్స్ కేస్ చటాట్నికి ఇంకా 50 రాషాట్ర్ల శాసనాలకి అనుమతి

అందిసుత్ంది. పార్థమికంగా సేట్ట్ బార్ అసోసియేషనల్తో ఒపప్ందాలను తగిగ్ంచుకోవడం దావ్రా ఇది

ఆ పని చేయగలుగుతుంది.

సేట్ట్ బార్ అఫ్ జారిజ్్యా, రాషట్ర్ంలోని అనిన్ నాయ్యవాదులకు పార్తినిధయ్ం వహిసుత్నన్ సంసథ్కు ఫాస్ట్

కేస్ అధికారిక చటట్ సలహాదారులు. బారోల్ వారి సభయ్తవ్ంలో భాగంగా అందరు నాయ్యవాదులకు

ఫాస్ట్ కేసులోకి ఉచిత పర్వేశం కలిప్ంచారు. ఫాస్ట్ కేస్ సేట్ట్ ని వారి వికేర్తను అధికారిక కోడ్ కి

లైసెనుస్్ తీసుకోమని సంపర్దించింది, దానితో జారిజ్్యాకి ఉనన్ ఏకైక అధికారిక చటాట్నిన్ జారిజ్్యా

నాయ్యవాదులకు అందించే వీలుగా. జారిజ్్యా యొకక్ అధికారిక చటాట్లను "ఏవిధంగానూ"

ఉపయోగించడానికి ఫాస్ట్ కేసుకి అనుమతి లేదని వారు చెపాప్రు.

జిలాల్ కోరుట్లో మేము ఓడిపోయాము. నాయ్యాధిపతి మా వాదనను అంగీకరించలేదు. అతను

నాయ్యసాథ్న గర్ంథాలయాలోల్ ఉనన్ కాపీలు సరిపోతాయని తీరుప్ చెపాప్రు. ఒక పెర్ౖవేట్ వికేర్త

చటాట్లను తీసుకొని వాటి సీవ్య నాయ్య సంగర్హాలను వార్సినటల్యితే, ఆ సంగర్హాలు వాసత్వానికి

కాపీరైటు హకుక్కి లోబడి ఉంటుందని ఆయన భావించారు. నాయ్యాధిపతి అధికారిక కోడ్ పంపిణీని

లేదా నా సైటోల్ దాని పర్సాత్వనని నిషేధిసూత్ ఉతత్రువ్ జారీ చేసారు. నేను చటట్ం మాటాల్డకుండా

తాఖీదు నా నోరు నొకేక్సింది.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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మేము వెంటనే కోరుట్ కేసుల పెర్ౖవేటు-నిరామ్ణాతమ్క సారాంశాలు కాపీరైట్ కి లోబడి ఉండవచచ్నే

ఆలోచనను అంగీకరించాము. మా వాదన ఏంటంటే జారిజ్్యా అధికారిక నియమావళి కొనిన్

అనధికారిక పెర్ౖవేటు రచనలు కాదు, ఇది జారిజ్్యా సేట్ట్ అధికారం పేరు మీద జారీ అయిన

ఖచిచ్తమైన అధికారిక చటట్ం. వాసత్వానికి అధికారిక కోడ్ సెకష్న్ 1-1-1 పర్కారం అనధికారిక

సమాకలనాలని సంపర్దించిన పర్జలు "వారి సీవ్య బాధయ్త" తో చూడవచచ్ని పేరొక్ంది.

మేము ఇపుప్డు ఎలెవన్త్ సరూక్య్ట్ యు.ఎస్. కోర్ట్ ఆఫ్ అపీప్ల్స్్ ముందుకి వసుత్నాన్ం. ఈ కేసులో

పరిసిథ్తులు శీఘర్ంగా మారిపోయాయి. ఏపిర్ల్ 7, 2017 న మా అభయ్రథ్నను మేము దాఖలు చేసాక

మా అపీప్లుదారుల సారాంశం మే 17న చేరుకుంది. అపీప్లుదారు సారాంశం తరావ్త మాకు

బయటి పారీట్ల మదద్తు కొరకు వారు ఫెర్ండ్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ (అమికస్ కూయ్రియా) సారాంశం ఫైలు

చేయటానికి మే 24 వరకూ గడువు ఇవవ్బడింది.

మా తరపున మూడు సంకిష్పాత్లను దాఖలు చేసాము. మొదటిది సివిల్ లిబరేస్ కమూయ్నిటీ, ACLU

తో కలిసి సదరన్ పావరీట్ లా సెంటర్ లాంటి గూర్ప్ లు చేరడం అదుభ్తమైనది. సామానుయ్లకి

చటాట్నిన్ మరింత అందుబాటులోకి తెచేచ్ సదుదేధ్శంతో సాథ్పించిన లాభాశిత, లాభాపేకష్ లేని గూర్పుల

తరపున సాట్నోఫ్ర్డ్్ లా సూక్ల్ మరో చటట్పరమైన సారాంశం దాఖలు చేసింది. పర్జలకి తెలిసేలా

పర్ముఖ వాషింగట్న్, D.C. పాలసీ గూర్పు, నాయ్య పొర్ఫెసరుల్, లైబేర్రియనుల్, అమెరికన్ లైబర్రీ

అసోసియేషన్ ఇంకా లా లైబర్రీల అమెరికన్ అసోసియేషనల్ వంటి వారి తరుపున మరో సంకిష్పాత్నిన్

దాఖలు చేసింది. ఇది చాలా బలమైన పర్దరశ్న. నేను సంతోషించాను.

మేము దాఖలు చేసిన తరువాత, సేట్ట్ కూడా అదే పని చేయాలిస్్ వచిచ్ంది. వారు వారి కుల్పత్మైన

పతార్నిన్ జూన్ 30, 2017న సమరిప్ంచారు. వారి తరపున ఎలాంటి సేన్హపూరిత కుల్పాత్లుదాఖలు

కానందున సేట్ట్ కి సేన్హితులు లేరనన్ది సప్షట్మయింది.

మౌఖిక వాదనలో మాతో చేరడానికి అనుమతి కోరుతూ కోరుట్లో ACLU పర్తేయ్కమైన చలన

దాఖలుకి అభయ్రథ్న దాఖలు చేసింది. మేము తకష్ణమే అంగీకరించాము! వారు మా నాయ్యవాది

ఎలిజబెత్ రాడర్ ని కలిసారు, ఆమె జారిజ్్యాలో అతయ్ంత పర్ముఖ నాయ్య సంసథ్ అయిన ఆలస్్ట్న్ &

బర్డ్్ సంసథ్లో పర్ముఖ మేధోసంపతిత్ నిపుణురాలు. ఆలస్్ట్న్ లోని ఎలిజబెత్ ఇంకా ఆమె సహచరులు

ఈ కేసును జిలాల్ నుండి అపీలుదారు కోరుట్ల దాకా లాకుక్ రావటంలో చాలా శర్మ పడాడ్్రనే

చెపప్వచుచ్, వారి పర్యతాన్లను నేను బాగా అభినందించాను.

నేను అటాల్ంటాకి ముందుగానే చేరుకొని నాయ్యసాథ్నంలో కూరొచ్ని నాయ్యమూరుత్లు మౌఖిక

వాదనను ఎలా నిరవ్హిసాత్రో ముందురోజే చూసాను. అపీప్ల్స్్ నాయ్యసాథ్నంలో, మీకు తరచుగా

"హాట్ బెంచ్" దొరుకుతుంది, అంటే నాయ్యమూరుత్లు చాలా పర్శన్లు అడుగుతారు. నిజానికి,

కొనిన్సారుల్ నాయ్యవాది నాయ్యమూరుత్లకి కేవలం "నాయ్యసాథ్నానికి ఇది నచచ్వచుచ్" అని మాతర్మే

అంటుంటారు. ఇది ఖచిచ్తంగా హాట్ బెంచే ఇక నేను ముగుగ్రు నాయ్యమూరుత్లు నాయ్యవాదులకి

చెమటలు పటిట్ంచటం చూడటం మనోరంజకంగా ఉంది.

గురువారం, నవంబర్ 16, ఆ రోజు మా వంతు. మేము ముగుగ్రు నాయ్యమూరుత్ల బృందం

ముందుకి వచాచ్ము, వారేమో బాగా సనన్ధమై వచాచ్రు. వారు మమమ్లిన్ బాగా వాయించారు, కానీ

వారు జారిజ్్యా సేట్ట్ ని ఇంకా బాగా వాయించారు. ఉలేల్ఖనాలు అధికారికం కాకూడదనుకొంటే

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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వాటిని అధికారిక కోడోల్ ఎందుకు చేరాచ్రో తెలుసుకోవాలనుకునాన్రు. అధికారిక కోడ్ నుండి సెకష్న్

లని తీసి వివరించారు, మొతత్ం కోడ్ ఒక చటట్మని ఆ పదాల అరాథ్లని సవివరంగా వివరించమని

సేట్ట్ నాయ్యవాదులని బాగా వేపుకు తినాన్రు. కోడ్ లభయ్త గురించి కూడా పర్శిన్ంచారు.

మా పర్యాణం కూడా అంత సాఫీగా సాగలేదు కానీ చివరికి రోజు ముగిసే సమయంలో మా

పరిసిథ్తిని కోరుట్ అరథ్ం చేసుకుందని సప్షట్మైంది. బహుశా వారు మాతో ఏకీభవించకపోవచుచ్, కానీ

మేము చెపేప్ది ఏమిటో వారు అరథ్ం చేసుకునాన్రు. వారి రాషట్ర్ం అలాంటి సిథ్తిని ఎందుకు

తీసుకువచిచ్ందో అరథ్ం చేసుకునాన్రో లేదో అరథ్ం కాలేదు. ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండకూడదు

అని భావించినటల్యితే వాయ్ఖాయ్నాలు లేకుండా అధికారిక కోడుని ఎందుకు పర్చురించలేదని వారు

రాషాట్ర్నిన్ పర్శిన్ంచారు.

మౌఖిక వాదన గంటకు పైగా కొనసాగింది, ఆ వారంలో కోరుట్లో జరిగిన మిగతా అనిన్ కేసుల కంటే

ఇది రెటిట్ంపు. చివరికి, చీఫ్ జడ్జ్్ రోజ్ లేచి "ఆసకిత్కరమైన కేసు!" అని వాయ్ఖాయ్నించాడు. నేను దానిని

సానుకూల సంకేతంగా భావించాను. ఆసకిత్కరమైన కేసులు అంటే నాయ్యమూరుత్లకి ఇషట్ం. ఇక

బెంచ్ విషయానికి వసేత్ వారిని బేరీజు వేయలేము, కానీ మాకు సానుకూల అవకాశముందనన్ ఆశతో

నేను కోరుట్ బయటికి వచాచ్ను. మరుసటి రోజు ఉదయం, నేను 6 గంటల విమానమెకిక్ బే

పార్ంతానికి తిరిగి వచాచ్ను.

"పర్మాణాలే చటట్ం" ఒక పెదద్ కేస్"పర్మాణాలే చటట్ం" ఒక పెదద్ కేస్

మేము ఎదురోక్వాలిస్్న మరో కోరుట్ కేసు కూడా ఉంది, కొలంబియా సేట్ట్ తరపున U.S. కోర్ట్ అఫ్

అపీప్ల్స్్ లో నమోదైన అతి పెదద్ పర్మాణాల కేస్. భారతదేశంలోలాగానే, నేను చటాట్నికి

సంబంధించిన అనేక విషయ సామాగిర్ని పరిశీలించి చటట్పరంగా అవసరమైన పర్జా రకష్ణ

పర్మాణాలను కొనిన్ంటిని ఇంటరెన్ట్ లో పోస్ట్ చేసాను. నేను భవనాల కోడ్ లు, పర్మాదకర

పదారాథ్ల భదర్తా, కారిమ్కుల భదర్త, నీటిలో సీసం పరీకాష్ పదధ్తులు ఇతాయ్ది అనేక విషయాలకు

సంబంధించి యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ చటట్ంలో ఉనన్ అనేక చటాట్లను పేరొక్నాన్ను. అనీన్ కలిపి మొతత్ం

దాదాపు 1,400 అలాంటి చటాట్లు ఉనాన్యి.

ఇదంతా నేను 2008లో కాలిఫోరిన్యా బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ని $ 979.95 కి కొనుగోలు చేసి పోస్ట్

చేయటంతో మొదలైంది. 2012 నాటికి, నేను అనిన్ సేట్టులకు అవసరమైన బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ లని పోస్ట్

చేసాను, అలాగే పల్ంబింగ్, అగిన్, విదుయ్త్, ఇంధనం మరియు వాయువు ఇంకా తపప్నిసరైన ఇతర

కోడల్ను కూడా పోస్ట్ చేసాను. ఇంకా నేను చాలా పెదద్ మొతత్ంలో ఫెడరల్ చటాట్నికి సంబంధించిన

పర్మాణాలను పోస్ట్ చేయసాగాను, వాటిలో మెకిస్్కో గల్ఫ్ తీరం ఇంకా ఆరిక్టిక్ మహాసముదర్ంలో

చమురు పారబోయకుండా నిరోధించటానికి తీసుకోవలసిన చటట్పరమైన జాగర్తత్ల డాకుయ్మెంటుల్,

రైల్ రోడ్ భదర్తా ఆవశయ్కతలు, బొమమ్ల భదర్తా ఇంకా శిశు బాల ఉతప్తుత్ల భదర్తా పర్మాణాలు,

ఇంకా కారు సీటుల్, కిర్బ్స్్, పేల్పెన్స్్, సోట్లర్స్్, ఊయలలు, సాన్నపు తొటెట్లు ఇతాయ్దివాటి గురించి

ఉనాన్యి.

2013 లో, మూడు పార్మాణిక సంసథ్లు ఇలాంటి వందల పర్జాహిత చటాట్ల పైన నామీద దావా

వేసాయి. తరువాతి సంవతస్్రం, మరో ముగుగ్రు వాదులు రెండవ దావా వేసారు, ఇంకా రెండు

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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కేసులు ఆరుగురు పర్తివాదులతో మరియు వారి నాలుగు ఖరీదైన తెలల్-షూ నాయ్యవాద సంసథ్లు

వేసినవి పురోగతి సాధించాయి.

మాకు మరియు పర్తివాదులకు మధయ్ ఒక కీలకమైన అంశంలో ఎటువంటి విభేదం లేదు: వారు నా

మీద దావా వేసిన పర్తి కోడ్ భూమి చటాట్లకి సంబంధించింది. ఐతే పర్తివాదులు ఈ చటాట్లను

వారికి అనుగుణంగా ఏ రీతిలో ఐనా వాడకోవటానికి పర్తేయ్క హకుక్ను కలిగి ఉనాన్రని

అనుకుంటునాన్రు. ఏ వయ్కిత్ కానీ పర్భుతావ్ధికారి కానీ ఆ చటాట్లను వాయ్ఖాయ్నించాలంటే ముందుగా

వారి అనుమతి తీసుకోవాలని వారి భావన. ఆ అనుమతి వసుత్ందా రాదా అనన్ది వారి మనసిథ్తిపై

ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, విదాయ్రుధ్లు వారి తరగతి పార్జెకుట్లలో ఆ చటట్ సంబంధిత

సూతార్లను వాడుకొనే హకుక్ను వారు నిరాకరించారు.

మేము పర్మాణాలను పోస్ట్ చేసినపుప్డు, ఇది మామూలుగా సాక్న్ చేసి అకక్డ పడేయటానికి కాదు.

ఎందుకంటే మన పర్భుతావ్లు చాలా నెమమ్దిగా పనిచేసాత్యి కనుక. అంతేకాక ఆ పార్మాణిక

సంసథ్ల చేతిలో ఉనన్ కోడులలో కొనిన్ వారు వికర్యించే సిథ్తి కూడా లేదు ఎందుకంటే అందులో

చాలావరకూ కొతత్ చటాట్ల కోడులతో భరీత్ చేయబడి ఉండటంతో, నేను అమెజాన్, అబేబుక్స్్

మరియు ఈబేల వంటివాటిలో ఈ పతార్ల యొకక్ కాపీలను వెతికాను.

ఒకసారి నాకు డాకుయ్మెంట్ దొరికిందంటే వాటిని పోస్ట్ చేయటానికి మేము అనేక విధివిధానాల

విసత్ృత పర్కిర్య పాటిసాత్ము. అనిన్ పర్మాణాలు ఆపిట్కల్ కాయ్రెకట్ర్ గురిత్ంపు (OCR) దావ్రా సాక్న్

చేయబడిన తరువాత ఆ డాకుయ్మెంట్ ఏ ఏజెనీస్్ ఏ చటట్ంలో దానిని పెటిట్ందో వివరించే కవర్ షీట్

తో చకక్గా తెలిసేలా కవర్ చేసాత్ం. ఇక భదర్తకి సంబంధించి ఆవశయ్కమైన అనేక వందల

పర్మాణాలనైతే మేము ఆధునిక HTML లోకి తిరిగి టైప్ చేసి, రేఖాచితార్లను తిరిగి గీసి,

దివాయ్ంగులకు కూడా వాడడానికి వీలుగా సమరథ్వంతంగా తయారుచేసి మా సైట్ తో పాటు

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వంటి పర్జలు వాడే చోటల్లో కూడా పెడతాం.

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ సహజంగానే వారి సైటోల్ని అనిన్ డాకుయ్మెంటల్ లాగానే వీటిని కూడా మరింత

ఉపయుకత్ంగా ఈబుక్ ఫారామ్టులలోకి మారిచ్ వాటిని గూగుల్ వంటి శోధనా ఇంజనల్కి

అనుసంధానం చేసి సులభంగా కనుగొనేలా యూజరుల్ వాయ్ఖాయ్నాలు, సమీకష్లు రాసే వీలు

కలిప్సుత్ంది. దానితో మరింత సమాచారం అందుబాటులోకి వసుత్ంది.

పార్మాణిక సంసథ్లకి మా పని నచచ్లేదు అంతేకాక దావా కూడా తీవర్మైంది. 2015 లో, మేము 23

రోజులు చటట్పరమైన డిపొజిషనల్లో పాలొగ్నాన్ము, వాటిలో మూడు రోజులు ననున్ డిపోజ్

చేయడానికి వాడినవి. నా నికేష్పణ కోసం పర్తిరోజు 12-14 గంటలపాటు పర్శిన్ంచడం జరిగింది.

నా వైపు నలుగురు నాయ్యవాదులు ఉనాన్రు, వారి వైపు ఆరుగురు నాయ్యవాదులు ఇంకా ఒక

సెట్నోగార్ఫర్, వీడియోగార్ఫర్ కూడా ఉనాన్రు. వాదోపవాదాలు తీవర్ంగా నడిచాయి.

మేము జిలాల్ కోరుట్లో ఓడిపోయాము. నాయ్యమూరిత్ మా వాదనను తోసిపుచాచ్రంతే. ఇవనీన్

"చటాట్లని" ఆమె అంగీకరించి, అలాగే ఈ చటాట్లు కాపీరైట్ కి సంబంధించినవి కాదనాలనుకుంటే

కాంగెర్స్ అలాంటి ఒక చటట్ం జారీ చేయాలని ఆమె అభిపార్యపడాడ్్రు. ఒక సమయంలో

నాయ్యమూరిత్ U.S. రాజధాని దిశని సూచిసూత్ మేము ఆ "కొండ పైన తెలల్టి భవనపు" తలుపులు

తటాట్లని చెపాప్రు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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మేము ఫిబర్వరి, 2017 లో అపీప్ల్ చేసాము కానీ కొలంబియా జిలాల్లో పనులు చాలా నెమమ్దిగా

జరుగుతాయి. షెడూయ్ల్ చేయటానికే కోరుట్కు చాలా సమయం పటిట్ంది. చివరగా, ఆగసుట్లో, మేము

మా సారాంశాలని దాఖలు చేసాము, సెపెట్ంబరు చివరలో మా అమికస్ బీర్ఫ్స్్ దాఖలు చేయబడాడ్్యి.

మా పర్దరశ్న చాలా బలంగా ఉంది. అమెరికన్ లైబర్రీ అసోసియేషన్ మరియు అమెరికన్

అసోసియేషన్ ఆఫ్ లా లైబర్రీలతో పాటు, పర్ఖాయ్త నాయ్య పొర్ఫెసరుల్ ఇంకా లా లైబేర్రియనుల్ పర్జా

జాఞ్న అంశంలో మాతో చేరారు.

అంతేకాక ఆ బీర్ఫ్ లో అనేకమంది మాజీ పర్భుతవ్ అధికారులు గణనీయమైన సంఖయ్లో సంతకాలు

చేసారు, వారిలో అధయ్కుష్డు జారిజ్్ డబూల్య్ బుష్ నియమించిన యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ పబిల్క్ పిర్ంటర్స్్ ఇంకా

ఫెడరల్ రిజిసట్ర్ కారాయ్లయానిన్ 18 సంవతస్్రాలుగా నడిపిన రేమండ్ మోసీల్ కూడా ఉనాన్రు.

ఫెడరల్ రిజిసట్ర్ ఆఫీస్ పర్భుతవ్ పర్చురణ కారాయ్లయంతో కలిసి పర్భుతవ్ం వారి అధికారిక జరన్ళళ్ను

పర్చురిసుత్ంది ఫెడరల్ నియమావళితో సహా. వీరు ఫెడరల్ చటట్ పర్చురణకి అధికారికంగా బాధుయ్లు,

వీరంతా నాకు మదధ్తునిసూత్ వారి పేరల్ని రాసారు.

వీరంతా నా మాజీ బాస్ జాన్ డి. పొడెసాట్తో కలిసారు, అలాగే లేబర్ మాజీ కారయ్దరిశ్ రాబర్ట్ రీచ్

ఇంకా ఆకుయ్పేషనల్ సేఫీట్ అండ్ హెల్త్ అడిమ్నిసేట్ర్షన్ (OSHA) మాజీ డైరెకట్ర్ డాకట్ర్ డేవిడ్

మైఖేల్స్్ కూడా కలిసారు. జాన్ పొడెసాత్టా ఒక ఫోన్ కాలోల్ నాతో అనన్టుట్గా పర్జలు చటాట్నిన్

తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా వీరి అనుమతి తీసుకోవాలనన్ ఆలోచనని "అతి వెరిర్" అనవచుచ్.

గురిత్ంపు పొందిన పొర్ఫెసరుల్ ఇంకో బీర్ఫ్ ని ఫైలు చేసారు ఇంకా కాంగెర్స్ సభుయ్రాలు లోఫ్ గెర్న్

మరియు కాంగెర్స్ సభుయ్డు ఇసాస్్ కూడా మా తరపున పర్జాసావ్మయ్ంలో చటట్ం అందరికీ

అందుబాటులో ఉండాలని వాదిసూత్ బీర్ఫ్ దాఖలు చేసారు. ఆ ఇదద్రు సభుయ్లు కూడా జూయ్డిషియరీ

కమిటీ హౌసోల్ చాలా సంవతస్్రాలు పని చేసారు, కాంగెర్స్ సభుయ్డు ఇసాస్్ కోరుట్ల సబ్ కమిటీ ఛైరమ్న్

గా చేసారు, ఆ సబ్ కమిటీలలో మేధో సంపతిత్, ఇంటరెన్ట్ వంటి కేసు పరిధి అంశాలునాన్యి. ఇది

బలవంతంగా కనిపిసుత్ంది.

నవంబరులో కకిష్దారులు తమ బీర్ఫ్ ని దాఖలు చేసారు. వారు కొతత్ పర్ధాన నాయ్యవాదిని

పెటుట్కునాన్రు, ఆయన యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ మాజీ సొలిసిటర్ జనరల్, ఆయన డిసెంబరు పార్రంభంలో

వారి సేన్హితులతో కలిసారు. వారి వయ్వసథ్ కలతకి గురిచేసింది. అమెరికన్ ఇనూస్్రెన్స్్ అసోసియేషన్

మరియు ఇంటరేన్షనల్ టేర్డామ్ర్క్ అసోసియేషన్ లు రెండూ బీర్ఫ్ లని దాఖలు చేసాయి. అమెరికన్

మెడికల్ అసోసియేషన్ తోటి అమెరికన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ ఇంకా అమెరికన్ హాసిప్టల్

అసోసియేషన్ కలిసాయి.

చివరిగా అమెరికన్ నేషనల్ సాట్ండర్డ్్స్్ ఇనిస్్ట్టూయ్ట్ ఇంకో 10 సాట్ండర్డ్్ సంఘాలతో కలిసి అమికస్
బీర్ఫ్ ని ఫైల్ చేసింది, వాటిలో జెనీవాలోని ఇంటరేన్షనల్ ఆరగ్నైజేషన్ ఫర్ సాట్ండరెడ్్ౖజేషన్ కూడా

ఉంది. వారి వాదన చాలా సరళం: మాకు డబుబ్ కావాలి. మాకు డబుబ్ అవసరం. చటట్ం

వికర్యించడానికి మాకు పర్తేయ్క హకుక్ లేకపోతే, మేము అధిక నాణయ్తా భదర్తా పర్మాణాలు

అందించలేము.

నేను ఆ ఆలోచనతో తీవర్ంగా విభేదిసుత్నాన్ను. పార్మాణిక సంఘాలు అధిక సంఖయ్లో పర్మాణాలను

ఉతప్తిత్ చేసాత్యి, వాటిలో కొనిన్ మాతర్మే చటాట్లవుతాయి. మొతత్ం 50 సేట్ట్ లలో జాతీయ ఎలకిట్ర్కల్

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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కోడ్ లాంటివి చటాట్లుగా మారినపుప్డు వారు పతిర్కా పర్కటనలిచిచ్ వారి వారిష్క నివేదికలలో దాని

గురించి గొపప్లు చెపుప్కుంటారు. పార్మాణిక సంఘాలు ఈ డాకుయ్మెంటుల్ చటాట్లుగా మారాలని

బాగా కోరుకుంటాయి. అలా చేయడం వలన, వారు అమెరికన్ పర్జల ఆమోదమనే సవ్రణ్ ముదర్ను

పొంది తమ సేవలను మారెక్టింగ్ చేసుకోవటానికి విపరీతంగా వాడతారు.

భారతదేశంలో వలె, డబుబ్ ఎకుక్వగా పర్మాణ పతార్ల అమమ్కాలలో లేదు. నిజంగా పెదద్ మొతత్ంలో

డబుబ్ ఉతప్తుత్ల ధుర్వీకరణ వంటి వాటిలో ఉంది. ఉదాహరణకు అండర్ రైటర్స్్ లాబొరేటరీస్ లైట్

బలుబ్లు, వాషింగ్ మెషీనల్ వంటి వినియోగదారు ఉతప్తుత్లను ధృవీకరిసుత్ంది, ధుర్వీకరణ రాబడితో

సంవతస్్రానికి 2 బిలియన్ డాలరుల్ సంపాదిసుత్ంది. భారతదేశంలోనూ బూయ్రో అతయ్ధిక ఆదాయం

కూడా వారి తపప్నిసరి సరిట్ఫికేషన్ కారయ్కర్మము నుండి వసుత్ంది. సరిట్ఫికేషన్ోతపాటు,

చేతిపుసత్కాలు, శికష్ణ, సభయ్తవ్ రుసుములు ఇంకా అనేక ఇతర లాభదాయక రెవెనూయ్ మారాగ్లు

ఉనాన్యి.

నాయ్యసాథ్నాలు గతంలో చెపిప్నటుల్గా, ఈ పర్మాణాలు చటట్ంగా మారడానికి ఉదేద్శించినవి కాదు,

అవి చటట్ంగా మారాయంటే ఆ పరిశర్మ సభుయ్లు ఆ చటాట్నిన్ రాసేందుకు సహాయపడాడ్్రు కాబటిట్.

పెదద్ మొతత్ంలో డబుబ్ కొనిన్ డాకుయ్మెంటుల్ అమిమ్తే రాదు అది పరిశర్మ జరిపించే రకష్ణ మంతర్ం

"మేము చటాట్నికి కటుట్బడి" ఉనాన్ం అనన్దానితో వసుత్ంది.

పెదద్ మొతత్ంలో డబుబ్కి మరొక ఉదాహరణ ఉంది, ఈ వివరణ పార్మాణిక సంసథ్లు సప్షట్ంగా డబుబ్

అవసరం లేకపోయినా ఎలా అతాయ్శపరులుగా మారాయో సప్షట్ం చేసుత్ంది. లేదా, రాస్ పెరోట్

చాలా అందమైన మాటలలో ఈ సోమరిపోతు అధిక జీతపు కారయ్నిరావ్హకుల మరొక బాయ్చ్ిన

వరిణ్సూత్ చెపిప్నటుట్గా "కొవువ్, ఆనందం కొంచెం మూరఖ్తావ్లతో" ఎలా నిండిపోయారో

తెలుపుతుంది. అమెరికన్ నేషనల్ సాట్ండర్డ్్స్్ ఇనిస్్ట్టూయ్ట్ మిగతా ఇతర పార్మాణిక సంసథ్ల వలె

ఇంటరన్ల్ రెవెనూయ్ సరీవ్స్ిక పర్భుతేవ్తర ఛారిటీ సంసథ్గా రిజిసట్ర్ అయియ్ంది. వారు 2015 లో

$44.2 మిలియన్ డాలరల్ ఆదాయానిన్ తీసుకువచాచ్రు. ఆ లకష్ల డాలరల్ ఆదాయం కొందరు

సీనియర్ మేనేజరల్ జీతాలు చెలిల్ంచడానికి సరిపోయింది. సిఇఓ వారిష్క జీతం $2 మిలియనుల్

ఉంటుంది, ఇంకా అందరు సీనియర్ మేనేజరుల్ కేవలం వారానికి 35 గంటలే పని చేసాత్మని

చెబుతారు. అదేవిధంగా, నేషనల్ ఫైర్ పొర్టెకష్న్ అసోసియేషన్ వారి మాజీ సిఇఓకి సంవతస్్రానికి

$1 మిలియనుల్ చెలిల్ంచటమే కాక ఆయన పదవీ విరమణ చేసిన తరావ్త అతనికి $4 మిలియన్

డాలరుల్ పదవీ విరమణ చెక్ ఇచాచ్రు.

ఇవి సవ్చఛ్ంద సంసథ్ల సాథ్యికి చాలా గొపప్ వేతన పాయ్కేజీలు. వారు ఒక పర్ణాళిక మీద డబుబ్ని

పెటిట్, వారి సేవా భావానిన్ కోలోప్యారు. మీకు ఒక విషయం గురించి సప్షట్ంగా తెలియజేయాలి:

చాలావరకు ఈ సంసథ్లు చాలా అధిక నాణయ్త సంకేతాలు మరియు పర్మాణాలను అందిసాత్యి.

వారు చాలా అదుభ్తమైన యదారథ్మైన పనులని చేసాత్రు, కానీ ఈ పని అంతా అంకిత సవ్భావపు

సవ్యంసేవకుల చేత చేయబడుతుంది అంతే కానీ అతి జీతగాళెళ్ౖన ఆఫీసు అధికారులచే కాదు.

జాతీయ ఎలకిట్ర్కల్ కోడ్ రాసినందకు ఎవరూ డబుబ్ చెలిల్ంచరు, అది వేల సంఖయ్లో వాలంటీరల్

పొర్ఫెషనల్ మరియు పబిల్క్ సరీవ్సెస్ భావన నుండి సృషిట్ంచబడుతుంది, వీరిలో చాలామంది

అంకితభావపు ఫెడరల్, సేట్ట్ మరియు సాథ్నిక ఉదోయ్గులు ఉనాన్రు.

...
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ఈ నాయ్య యుదాధ్ల సమయంలో మీకు సప్షట్ం చేయాలిస్్న విషయం అధికంగా భారమంతా పర్జా

వనరులకి పార్తినిధయ్ం వహించే నాయ్య సంసథ్లచే చేయబడుతుంది. నేను తపప్కుండా అనిన్

సంగర్హాలని చదవాలిస్్ ఉంటుంది, ఇంకా నేను నా కేసు గురించి చటట్పరమైన పర్కిర్యల గురించిన

అవగాహన కోసం చాలా సమయానిన్ వెచిచ్ంచాను. ముఖయ్ంగా మేము ఆవిషక్రణ మరియు

డిపొజిషనల్ తీవర్ పర్కిర్యకి గురైనపుప్డు నేను లోతుగా మునిగిపోయాను, ఇది అనిన్సారుల్ అంత

మంచిది కాదు. ఒక నాయ్యవాదేతరునిగా (మొదటి సంవతస్్రం పూరిత్ చేసిన తరావ్త జార్జ్్ టౌన్ లా

సూక్ల్ నుండి తపుప్కునాన్ను), నేను నా పిచిచ్ పర్శన్లు ఇంకా అనుభవలేమితో నాయ్యవాదులకి

వెరెర్కిక్సుత్ంటాను. కానీ, నా కేసులోని వాసత్వాలను తెలుసుకోవటంతోపాటు నేను కషట్పడి పని

చేసాత్ను కనుక వారు ననున్ భరిసుత్ంటారు.

కొందరు అనుకుంటుంటారు మీరు ఒక నాయ్యవాద సంసథ్ను నియమించినపుప్డు మీరు కల్యింటు

ఐతే మీరు ఆదేశాలిసేత్ వారు పాటిసుత్ంటారని. కానీ అది అలా ఉండదు. నాయ్యవాదులు మరీ

ముఖయ్ంగా నేను పని చేసే సీనియర్ అనుభవజుఞ్లకి నాకంటే ఎకుక్వగా చటట్ం తెలుసు. వారి పనిలో

ఎకుక్వ శాతం దానిని నాకు వివరించటమే.

మీరు మీ నాయ్యవాదులకు ఆదేశానిన్ ఇసేత్ వారు వాటిని అమలు పరపటమనేది పోర్ బోనో నాయ్య

పార్తినిధయ్ పర్పంచంలో నిజానికి బహు దూరం. పర్పంచవాయ్పత్ంగా తొమిమ్ది పర్ముఖ నాయ్య సంసథ్లు

పర్జా వనరుల పోర్ బోనో పార్తిపదిక పై పార్తినిధాయ్నికి అంగీకరించటం నా అదృషట్ం. 2015 లో,

వారు $2.8 మిలియనల్ చటట్ సమయానిన్ కేటాయించారు, 2016లో అది $1.8 మిలిల్యనుల్,

2017లో అది $1 మిలియన్ కంటే ఎకుక్వ. వారి సహాయం లేకుండా మేము చేసే పోరాటాలను

పోరాడడం సాధయ్ం కాదు. నాకంత తాహతు లేదు, నేను చేతులు ఎతేత్సి ఓటమిని అంగీకరించటమే

మారగ్ం.

తిరిగి యదారథ్ సమాచారం పైన పని చెయయ్డం, నాకు "తిండి పెటేట్ పని"తిరిగి యదారథ్ సమాచారం పైన పని చెయయ్డం, నాకు "తిండి పెటేట్ పని"

నవంబర్ ముగిసే నాటికి భారతదేశంలో మిగిలిపోయిన పనిని కొనసాగించసాగాను. అందులో అతి

ముఖయ్మైనది డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియా, నేను దానిని పబిల్క్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు

మారాచ్ను. పర్భుతవ్ం ఇంకా వారి వెరష్న్ిన ఆన్ లైన్ లో పెటట్లేదు, సంసక్ృత విదావ్ంసులు ననున్

అదనపు సామాగిర్ కోసం అడుగుతూ సూచనలు పంపించారు. ఆరిక్యోలాజికల్ సరేవ్ ఆఫ్

ఇండియా వారి అదనపు 4,450 పుసత్కాలతో కలిపి మొతత్ం దాదాపు 400,000 పుసత్కాల

సంకలనాలను మేము ఆన్ెలౖన్ోల పర్చురించాము.

భారతదేశం యొకక్ అధికారిక గజెటుల్ కూడా గణనీయమైన సమయం తీసుకునాన్యి. జాతీయ

పర్భుతవ్ గెజిట్ అదద్ంలా సూటిగా ఉంది. పబిల్క్ లైబర్రీ రిపోజిటరీలో వెతుకుతునన్పుప్డు, విముకిత్కి

ముందువి అనేక వందల పాత గజెటల్ను గురిత్ంచాను, అవి కూడా సేకరణకు చేరచ్బడాడ్్యి. కఠినమైన

భాగం ఏంటంటే రాషట్ర్ పర్భుతావ్ల మరియు అనేక పెదద్ నగరాల గజెటుల్.

ఉదాహరణకి ఒడిషా గజెట్, ఇది 43 మిలియనల్ మంది పర్జలతో కూడిన రాషట్ర్ అధికారిక పర్చురణ.

నేను ఒక సిక్ర్ప్ట్ రాసాను, దానితో 38,073 గజెట్ సంచికలు పిడిఎఫ్ ఫైళుళ్గా మారిపోయాయి.

కానీ, ఆ సిక్ర్ప్ట్ నడిపిన తరావ్త, నేను కొనిన్ ఫైళళ్ను తీసి చూసేత్ అందులో ఒరియా భాష ఫాంట్

పిడిఎఫ్ ఫైలోల్ పొందుపరచబడలేదని గమనించాను. అంటే దానరథ్ం మీ ఫైలోల్ ఉనన్ ఫాంట్ కాక

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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కంపూయ్టర్ సిసట్ంలో ఇన్ాస్టల్ అయిన ఫాంట్ తో చూసుత్నన్ందున మనకంతా పిచిచ్ గీతలు

వసాత్యి.

సిక్ర్ప్ట్ల శేర్ణిని రన్ చేసిన తరావ్త, 35,705 ఫైళుళ్ ఈ సమసయ్ను కలిగి ఉనాన్యని నేను కనుగొని

వాటిని ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో అపోల్డ్ చేసే ముందు ఫాంటల్ను సవరణ చేయాలి అని

నిరణ్యించుకునాన్ను. కానీ, వారు మీ వయ్వసథ్లో ఉంటుంది అనుకొనే ఫాంట్ ఒక భారతీయ

పరిశోధనా సంసథ్ దావ్రా సంవతస్్రాల కిర్తం ఉతప్తిత్ చేయబడిన అసప్షట్మైన ఫాంట్ దానితో చాలా

రోజులు వెతికినా కానీ అది అమమ్కానికి లేదా డౌనోల్డ్ిక అందుబాటులో లేకపోవటంతో నేను

ఒడిషాను పర్సుత్తానికి పకక్న పెటాట్ను.

ఇతర రాషాట్ర్లవి ఇంకా కషట్ం. ఒడిషా వాటికి నేను గజెట్ సమసయ్ల జాబితా తయారుచేసి వాటికి

ఇండెక్స్్ ఫైళళ్ను జోడించి పర్తి పిడిఎఫ్ ఫైలుకి నేరుగా యూఆర్ఎల్ిన జోడించాను. ఇండెకస్్ల్ను

తీసుకురావడం దావ్రా, వాటిని మెటాడేటా మరియు ఫైల్ చిరునామాలతో అనవ్యించడం దావ్రా,

అనిన్ పిడిఎఫ్ ఫైళళ్ని తీసుకురావడం అంత కషట్ం కాలేదు. కానీ, చాలా రాషాట్ర్లు అంత సూటిగా

లేవు.

చాలావరకు రాషట్ర్ గజెట్ుల కొనిన్రకాల మైకోర్సాఫ్ట్ సరవ్ర్ సాఫేట్వర్ పై ఆధారపడి ఉంటాయి, అది

పిడిఎఫ్ ఫైళళ్ యూఆర్ఎల్ిన (నెటవ్ర్క్ చిరునామా) ను బహిరగ్తం చేయదు. సమసయ్ ఏంటంటే పర్తి

రాషట్ర్ం సమసయ్లను సీవ్కరించడానికి వేరేవ్రు అపారదరశ్క మారాగ్లను కలిగి ఉండటం. అనేక డజనల్

అధికారిక గజెటుల్ భారతదేశంలో ఉనాన్యి, ఒకొక్కక్ రాషాట్ర్నికి ఒకొక్కక్దానితో పాటు ఢిలీల్ వంటి

పర్ధాన పురపాలక సంఘాలకు ఒకటి ఉనాన్యి. పర్తి ఒకక్రు భినన్ంగా పోర్గార్మ్ చేసుకునాన్రు.

మేము దాదాపు 163,977 మొతత్ం పిడిఎఫ్ ఫైళళ్ను సేకరించాము, కానీ 2018లో దీనిపై చాలా

తీవర్ంగా పని చేయవలసి ఉంటుందని సప్షట్మవుతోంది. అనిన్ గజెటల్కు ఫైళళ్ను మాతర్మే

తీసుకురావటమే కాకుండా వాటిని అప్ేడట్ చేసూత్ నిజంగా ఉపయోగకరంగా ఉంచాలిస్్న అవసరం

ఉంది, మేము నిజంగా చూడాలనుకుంటునన్ గజెటల్ శోధన కోసం అనుమతి ఇవవ్డానికి, మేము పర్తి

సాక్న్డ్్ గజెటల్లో అధిక-నాణయ్త ఆపిట్కల్ అకష్ర గురిత్ంపు సమసయ్ను అధిగమించాలి, పబిల్క్ లైబర్రీ ఆఫ్

ఇండియాలో ఎదురొక్నన్ సమసయ్లాంటిదే ఇది. అదనంగా, యూనియన్ పర్భుతవ్ం నుండి, రాషాట్ర్లు

మరియు నగరాల నుండి మేము గజెటల్ను డౌనోల్డ్ చేసుత్నన్పుప్డు, వాటిలో కొనిన్ సరిగాగ్ లేబుల్

చేయబడలేదు లేదా తపుప్గా చేయబడాడ్్యి, కాబటిట్ అతి తీవర్మైన నాణయ్త పదధ్తులు అవసరం.

ఏ దేశపు పర్భుతవ్ అధికారిక పతిర్కల ఉదేద్శయ్మైనా పౌరులు వారి పర్భుతవ్ం ఏమి చేసుత్నాన్రో

తెలుసుకునే వీలు కలిపించటమే. ఇదే యునైటెడ్ సేట్ట్ోల ఫెడరల్ పర్భుతవ్ అధికారిక జరన్ల్

ఫెడరల్ రిజిసట్ర్ పుటుట్కకి కారణం. సుపీర్ంకోరుట్కు చేరుకునన్ పర్సిదధ్ కోరుట్ కేసులో, పర్భుతవ్ం

తీవర్మైన మాందయ్ం సమయంలో ఒక సమూహానిన్ నిబంధనలు పాటించటంలో విఫలమయాయ్రని

కోరుట్కు లాగింది, కానీ వాసత్వానికి ఆ నియమావళి పర్చురించబడలేదు కనుక ఆ నిబంధనలను

ఎవరూ చూడలేకపోయారు.

సుపీర్ం కోర్ట్ జసిట్స్ బార్ండేస్ విజఞ్పిత్పై, హారవ్ర్డ్్ లా పొర్ఫెసర్ "ఎగిజ్్కూయ్టివ్ లెజిసేల్షన్ యొకక్ బెటర్

పబిల్కేషన్ కోసం చటట్ం-చటట్పరమైన అజాఞ్నంలో ఉనన్ పర్భుతవ్ం" అనే పేరుతో ఒక పార్రంభిక

కాగితానిన్ రాసారు. ఇది అధికారిక పర్కిర్యకు దారి తీసింది, దీనిలో అనిన్ పర్భుతవ్ నియంతర్ణలు

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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ముందుగానే పార్థమిక సాథ్యిలో పర్చురించబడుతునాన్యి, వాటిని "నోటీస్ ఆఫ్ పర్పోజ్డ్్ రూల్

మేకింగ్" అని పిలుసాత్రు, దానితో పౌరులు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకుంటారు, అపుప్డు చివరి

నియమాలు కూడా పర్చురించబడతాయి. మొతత్ం నియంతర్ణ అంతా తరువాత ఏకీకృత

డాకుయ్మెంట్ాగ చేసి, ఫెడరల్ రెగుయ్లేషన్స్్ కోడ్లతో, అనిన్ సవరణలు, తొలగింపులు,

ఉపయోగకరమైన చారితర్క గమనికలు, సూచనలు అమలుచేసిన శాసనాలతో కాలానుగుణంగా

ఉంచబడతాయి.

ఫెడరల్ లెవలోల్ చటట్బదద్మైన సాంకేతిక పర్మాణాలను అందుబాటులో ఉంచాలనన్ నా పోరాటంలో,

నేను ఫెడరల్ రెగుయ్లేషన్స్్ కోడోల్ భారీ అంతరానిన్ కనుగొనాన్ను. ఫెడరల్ రెగుయ్లేషన్ కోడోల్ 30

శాతం కోడ్ అందుబాటులో లేకపోవటమో లేక చదవాలంటే అతి ఖరీదే కాకుండా దానికి ముందుగా

పెర్ౖవేటు పారీట్ నుండి అనుమతి పొందటమో చేయాలని తెలిసింది. అవి అనీన్ మోడల్ నియమాలు,

పర్మాణాలు "సూచన దావ్రా విలీనం చేయబడింది" అని ఉంటాయి కానీ వాసత్వానికి వాటిలో ఏమీ

ఉండవు. ఈ యంతార్ంగం యొకక్ ఉదేద్శయ్ం వాసత్వానికి సథ్లానిన్ కాపాడటానికి ఉదేద్శించబడింది,

కానీ ఇది పార్పయ్తను పరిమితం చేయడమే కాకుండా పెర్ౖవేట్ సంసథ్లు పౌరుల నుండి అనాయ్యంగా

డబుబ్లు పొందేందుకు అవకాశంగా మారింది.

యునైటెడ్ సేట్టోస్్ల నాకు ఆసకిత్ని కలిగించిన మరో అంశం చటాట్నిన్ పబిల్క్ పిర్ంటింగ్ చేసే పర్శన్,

దాని సమాధానం కోసం చివరికి ననున్ నేను పర్జా ముదర్కుల జాబితాలోకి చేరుచ్కొనే వరకూ

వచిచ్ంది, సీనియర్ అధికారులు పర్భుతవ్ పిర్ంటింగ్ ఆఫీస్ డైరెకట్ర్ ఇంకా ఫెడరల్ సాథ్యిలో చటట్ం

పర్చురించానని ననున్ నిందించారు. నాకు ఆ ఉదోయ్గం రాలేదు, కానీ నేను షార్ట్ లిసుట్ అయి వైట్

హౌస్ పెర్సిడెంట్ పరస్్నల్ కారాయ్లయం యొకక్ పనితీరుని దగగ్రిగా చూసే అవకాశం లభించింది,

కాబటిట్ ఆ అనుభవం విలువైనదే.

పర్జా పిర్ంటింగ్ లో నా ఆసకిత్ కారణంగా, ఈ కేష్తర్ంలో పనిచేసే వయ్కుత్లతో నాకు పర్పంచవాయ్పత్ంగా

పరిచయాలునాన్యి, అందులో జాన్ షెరిడాన్ వంటి వారునాన్రు, ఆయన యునైటెడ్ కింగడ్్మ్

జాతీయ ఆరెక్ౖవ్ ఆధవ్రయ్ంలో చటట్ం అందుబాటులోకి తేవటానికి పర్పంచంలోనే ఉతత్మ వయ్వసథ్ను

సృషిట్ంచారు. ఇది అదుభ్తమైన వయ్వసథ్, ఇది ఇంగాల్ండోల్ ఇపప్టివరకు అమలు చేసిన అనిన్ చటాట్లని

ఒక నిశచ్యాతమ్క రూపంలో చూసే వీలు కలిప్సుత్ంది. ఇందులో నిజంగా మాగన్ కారాట్ రూపకలప్న,

సవరణలు ఇంకా కాలకర్మేణా దానిలోని మారుప్లను కూడా చూడవచుచ్.

భారతదేశంలో చటట్ం అందుబాటులో ఉండడం అనే పర్శన్ మరింత పారదరశ్కంగా మారింది. నిషిత్

దేశాయ్ అసోసియేటిస్్క చెందిన ఇదద్రు లాయరుల్, గౌరీ గోఖలే మరియు జైదీప్ రెడిడ్్లు వాంటేజ్

ఆసియా మేగజైనోల్ ఒక ఆలోచింపజేసే అంశానిన్ పర్చురించారు, అది "విధానపరమైన నిశచ్యతకు

పోర్తస్్హం ". దీనిలో వారు అనేక నిబంధనల యొకక్ నియమాలను గురిత్ంచడంలో అరథ్సందిగధ్తని

ఉదహరించారు. పర్మాణాల కేసులో నా మితుర్డు, కో-పిటీషనర్ అయిన సుషాంత్ సినాహ్ ఇండియన్

చటాట్నికి సంబంధించిన అతని అనిన్ కోరుట్ కేసుల సేకరణతో పాటు దీనిపై విపరీతమైన ఆసకిత్

కనబరచారు. శీర్నివాస్ కొడాలి, పర్మాణాల కేసులో మా మరో సహ-పిటీషనర్, అధికారిక గజెటల్

సేకరణను ఆరంభించిన తొలి వయ్కిత్.

ఇందులో మేము ఒంటరివాళళ్ం కాదు. 2017 సెపెట్ంబరులో, ఢిలీల్ హైకోరుట్ గౌరవపర్దమైన జసిట్స్

మనోమ్హన్ చటాట్నిన్ అందుబాటులో ఉంచే సిథ్తి గురించి కేసులో విని వారు నాయ్య మంతిర్తవ్శాఖని

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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కేందర్పు శాసనాలు సహ శాసనాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి మంచి కేందీర్కృత వయ్వసథ్ని

ఏరప్రచాలని సూచించారు. ఆ ఆరడ్్రులో చటాట్లు "యంతర్ం చదవగలిగిన పిడిఎఫ్ ఫారామ్ట్"

రూపంలో అందుబాటులో ఉంచాలని పేరొక్నాన్రు, దానరథ్ం ఎవరైనా పిడిఎఫ్ ఫైల్ నుండి

పాఠాయ్ంశానిన్ సేకరించి దానిని బిగ్ డేటా విశేల్షణకు, తదావ్రా HTML రూపాంతరానికి, మంచి

మెటాడేటా రూపకలప్నకు ఇంకా ఇతర అవసరాలకి ఉపయోగించగలరని అరథ్ం. ఈ అంశం

2018లో తరువాత గణనీయమైన పార్చురయ్ం పొందుతుందని సప్షట్మైంది.

నేను పర్భుతవ్ పనులను ఎందుకు నిరల్కష్య్ం చేసుత్నాన్నునేను పర్భుతవ్ పనులను ఎందుకు నిరల్కష్య్ం చేసుత్నాన్ను

గాంధీ గురించి పరిశోదిసుత్నన్ రోజులోల్ నేను 6,000 US పర్భుతవ్ చలన చితార్ల ఆరెక్ౖవ్ ను,

అధికారిక గజెటుస్్న్ నిరవ్హించాను. కానీ అవేవీ నిజానికి నేను చేయవలసిన పనులైతే కాదు.

బదులుగా నేను చేయాలిస్్న పనులు యూఎస్ పర్భుతవ్ంతో నా సంయుకత్ పరిశోధన ఫలితాలను

పర్చురించటం.

U.S. లో, చాలావరకు జాతీయ కాపీరైట్ వయ్వసథ్ల వలె, కాపీరైట్ చటట్ం వరిత్ంచని విషయాల

జాబితా కూడా ఉంది. U.S. లో, ఈ మినహాయింపులలో చాలా ముఖయ్మైనది U.S. పర్భుతవ్పు

రచనలు, అవి U.S. ఫెడరల్ ఉదోయ్గులు లేదా అధికారులు వారి అధికారిక విధుల నిరవ్హణలో

చేసిన రచనలు. ఈ మినహాయింపు వెనుక ఆలోచన ఏమిటంటే ఉదోయ్గి పర్జా సేవకుడు, పర్జలు

సేవకుడి జీతం చెలిల్ంచారు దాని ఫలితంగా పని ఉతప్తిత్ వారి యజమానికి సొంతం అంటే పర్జలకు

చెందినది. ఇది ఒక సాధారణ, శకిత్వంతమైన భావన.

1990 ల పార్రంభంలో పర్భుతవ్ం అరిథ్క వనరుల కొరకు అధిక ధరలకి పేటెంట్ మరియు

సెకుయ్రిటీస్ మరియు ఎకేస్్చ్ంజ్ డేటాబేసల్ను అమమ్డం పార్రంభించింది, నేను ఆ డేటాబేసల్ను విముకిత్

చేయగలిగాను. డేటాబేస్ లు సంవతస్్రానికి అనేక వందల వేల డాలరుల్ కొనుగోలు ధరని కలిగి

ఉంటాయి, కానీ నేను డబుబ్ను అందించగలిగితే నాకు అడుడ్్ ఉండదు. ఒకక్సారి నా వదద్కి డేటా వసేత్

ఇంక ఏ కాపీరైట్ లేదు, నేను ఇంటరెన్ట్ోల డేటాబేస్ున పోస్ట్ చేసే అనుమతి పొందుతాను.

దానికి విరుదధ్ంగా, యు.ఎస్. పర్భుతవ్ం నుండి ఈ పర్భుతవ్ పతార్లను నేను అమెరికా పర్జలకి

అందించటానికి కొనుగోలు చేసిన మారగ్ంలో పర్భుతవ్ంలోని మరో భాగమైన నేషనల్ సైన్స్్

ఫౌండేషన్ (NSF) నుంచి అనుమతి పొందవలసి ఉంది. ఆ సమయంలో ఇంటరెన్ట్ అభివృదిధ్లో

NSF కీలక పాతర్ పోషించింది మరియు డివిజన్ డైరెకట్ర్ అయిన సీట్ఫెన్ వోల్ఫ్, నాకు మంజూరు

చేసిన ధైరయ్వంతుడు.

ఈ కొతత్ పార్జెక్ట్ గురించి వారత్లు వచిచ్నపుప్డు, శకిత్వంతమైన హౌస్ ఎనరీజ్్ కమిటీ చైరమ్న్ డింగెల్

నేషనల్ సైన్స్్ ఫౌండేషనుక్ ఆగర్హంతో లేఖను పంపించారు, దాని సారాంశం ఈ సమాచారానిన్

ఇవవ్డంలో వారు పెర్ౖవేటు రంగంతో ఎందుకు "పోటీ పడుతునాన్రు" అని పర్శిన్ంచారు. వైస్

పెర్సిడెంట్ గోరే నూయ్యార్క్ టైమ్స్్ లో ఇది "అమెరికా పర్జల అతి పెదద్ విజయం"గా పేరొక్నాన్రు

పరిసిథ్తులు చకక్బడతాయనన్ ఆశతో. అపప్టి నుండి నేను ఒక పెదద్ అల్ గోరే అభిమానిగా

మారాను.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నా పనిలో భాగంగా పర్మాణాలను ఆనెల్ౖన్ ఉంచే సమయంలో, ఫెడరల్ ఉదోయ్గులు కీలకమైన భదర్తా

చటాట్లకు కొరకు గణనీయమైన సేవలను అందించారని నేను గమనించాను, అయినా గానీ పెర్ౖవేటు

పార్మాణిక సంసథ్లు కాపీరైటున్ వారిపై మోపాలని చూసుత్నాన్యి. ఇదే పదధ్తి విసత్ృతంగా పరిశోధక

పర్చురణకు విసత్రించింది. చటట్ంలో నా పని కారణంగా, నేను అధయ్కుష్డు ఒబామా యొకక్ పండిత

పర్చురణలను అనుసరించాను ఇంకా ఆయన హారవ్ర్డ్్ లా రివూయ్లో పర్చురించిన ఒక కథనానిన్

జాగర్తత్గా చదివాను. హారవ్ర్డ్్ లా రివూయ్ ఆయన పనిపై కాపీరైటున్ ఆపాదించడం నాకు విచితర్ంగా

అనిపించింది, ఇంకా సైన్స్్ వంటి ఇతర పతిర్కలు అదే పదధ్తిని అనుసరించటం గమనించాను.

ఈ పరిసిథ్తి గురించి ఒక పర్ముఖ ఫౌండేషన్ 2016 లో ననున్ సంపర్దించింది. 2016 అకోట్బరోల్,

2017 లో $ 500,000 మరియు 2018 లో $ 400,000 పర్తిపాదనను ఈ పార్ంతంలో పని

చేసేందుకు గానూ నాకు పర్తిపాదించారు. కాకపోతే అందులో ఒక మెలిక ఉంది . వారు మా డైరెకట్రల్

బోరుడ్్లో ఒక సీటు డిమాండ్ోత పాటు తరచుగా చెలిల్ంపులు, పర్తి అంశంలో మైలురాళళ్

సమావేశంతో సహా, నా పని మీద వివరణాతమ్క నియంతర్ణ కోరుకునాన్రు. దినేష్ తిర్వేది యొకక్

బంగాల్లో కూరొచ్ని U.S.కి కాలు చేసి ఆ నిబంధనలను తెలుసుకోవటం గురుత్ చేసుకునాన్ను,

తరువాత వరండాలోకి వచిచ్ దినేష్ ఇంకా శామ్లకు నేను 900,000 డాలరుల్ గార్ంట్ిన

నిరాకరించటం గురించి కూడా చెపాప్ను .

పర్భుతవ్పు పనులని లోతుగా అధయ్యనం చేయటానికి వారి పని సహాయపడుతుందని నేను సంసథ్కి

వివరించాను, అంతేకాక ఏవైనా ఉలల్ంఘనలుంటే పర్చురణకరత్లకు మరియు పర్భుతావ్లకు

తెలియజేయగలమని, ఇంకా బహుశా పబిల్క్ డొమైనోల్ లభయ్మయేయ్ కథనాలనీన్ పోస్ట్ చేసాత్మని

వివరించాను. ఏదేమైనా, ఈ డబుబ్ చాలావరకు పతిర్కల వాయ్సాలను శోదించటానికి ఖరచ్వుతుంది

(తకుక్వ సాథ్యిలో చేసేత్ చాలా ఖరీదైన పర్తిపాదన), గార్డుయ్యేట్ గర్ంథాలయ విదాయ్రుధ్లకు

చెలిల్ంచడం అలాంటి ఖరుచ్లు.

గార్ంట్ోల కవర్ అవవ్ని ఖరుచ్లు, చటట్పరమైన ఖరుచ్లు. పబిల్క్ డొమైనోల్ మాకు పెదద్ మోతాదులో

లభించిన జరన్ల్ ఆరిట్కలిస్్క కూడా పర్చురణకరత్లు తగాదాకోరులు కావటంతో కకష్తో మమమ్లిన్

కోరుట్కీడచ్రనన్ నమమ్కం లేదు లేదా వారి అనైతిక ఆరిథ్క వయ్వసథ్ని కాపాడుకోవటానికి పనిని ఆలసయ్ం

చేయటమో చేసాత్రు.

మరో మాటలో చెపాప్లంటే, ఇది అతయ్ంత పర్మాదకర పార్జెక్ట్. డబుబ్ను నేను తిరసక్రించటానికి

కారణం ఫౌండేషన్ అధికారి మా బోరుడ్్లో చేరి మా కారయ్కలాపాలను పరయ్వేకిష్ంచటం నేను

సహించలేకపోయాను, ముఖయ్ంగా నేను అతనితో ఎనన్డూ పని చెయయ్లేదు కాబటిట్ . కొనిన్

ఫౌండేషనుల్ డబుబ్ చెలిల్ంచడానిన్ సమరిద్సాత్యి: వారు మీకు డబుబ్ ఇచిచ్ వారి ఆలోచనలలో ఉనన్

పనిని మీ చేత చేయిసాత్రు, కానీ మేమలా పని చేయము ఇంకా మేము సదా డబుబ్ కనాన్ మిషన్ిక

పార్ధానయ్తనిచాచ్ము.

ఫౌండేషన్ చివరికి 2017 జనవరిలో 250,000 డాలరల్ను ఇవవ్డానికి అంగీకరించింది, జులైలో

నివేదిక సమరిప్ంచిన తరావ్త $250,000 ఇసాత్మని, 2018 మరియు 2019 లో మిగిలిన $

400,000 లను వాయిదాలుగా ఇసాత్మని చెపాప్రు. నేను అనుకునన్దానికనాన్ ఇది "పెదద్"

మంజూరు, దాంతో నేను పతార్లపై సంతకం చేసాను.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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చీకటిదారుల కోసం ఆడిటింగ్ పబిల్షర్స్్చీకటిదారుల కోసం ఆడిటింగ్ పబిల్షర్స్్

నేను 2017 మొదటి ఆరు నెలలు పర్భుతవ్ పనుల గురించి తీవర్ంగా పరిశోధన చేసాను.

కాలిఫోరిన్యా మరియు సాట్నోఫ్ర్డ్్ విశవ్విదాయ్లయంలో ఇదద్రు పొర్ఫెసరుల్ మరియు నార్త్ కరోలినా

విశవ్విదాయ్లయంలో ఒక గార్డుయ్యేట్ విదాయ్రిథ్తో పనిచేసి, మేము పండిత సాహితయ్ం గురించి

తీవర్ంగా అనేవ్షణను కొనసాగించాము. జరన్ల్ డేటాబేసల్ను వెతికి ఈ సమాచారానిన్ కనుగొనడం

వాసత్వానికి అసందరభ్ం ఎందుకంటే రచయిత అనుబంధాలు అనేక రకాలుగా వార్యబడతాయి.

మేము పార్థమికంగా పర్తి పర్భుతవ్ సంసథ్ను ఒకటి తరావ్త ఒకటి, మూడు వేరేవ్రు వాయ్పార శోధన

ఇంజనల్ను గర్ంథాలయలోల్ ఉపోయోగించి ఫలితాలను చూసాము. ఉదాహరణకు, "సెంటర్స్్ ఫర్

డిసీజ్ కంటోర్ల్" కోసం మీరు శోధిసుత్నన్టల్యితే U.S. సంసథ్నుండే కాకుండే వారి పర్తయ్రిథ్ చైనీస్

సంసథ్ నుండి కూడా ఆరిట్కల్స్్ ను పొందవచుచ్. కాబటిట్, మీరు ఏజెనీస్్ పేరు "U.S." లేదా "యునైటెడ్

సేట్ట్స్్" లేదా "అటాల్ంటా" వంటి పదాలతో చూడాలి.

మేము కనుగొనన్ ఫలితాల సంఖయ్ ఉతక్ంఠభరితమైనవి. మా పార్రంభ ఆడిట్ోల ఫెడరల్

ఉదోయ్గులచే రచించబడినటుల్గా 1,264,429 కథనాలు కనుగొనబడాడ్్యి. పార్రంభ జాబితా నుండి,

మేము అనేక పర్శన్లు అడుగుతూ రెండవ దశ విశేల్షణని నిరవ్హించాము. ఒక ఫెడరల్ ఉదోయ్గి

ఫెడరల్ నిధులు లేకుండా వారి సవ్ంత సమయంలో ఒక కథనానిన్ రచించడానికి అవకాశం ఉంది.

ఆ వాయ్సం ఉదోయ్గి యొకక్ పార్వీణయ్త పరిధిలో ఉంటే, ఇది పర్భుతవ్ పని కాదు. దీనిని ఒక విధిగా

మరియు కాపీరైట్ రహితంగా పరిగణించబడటానికి వారి అధికారిక విధుల కర్మంలో

నిరవ్హించాలిస్్ ఉంటుంది. మా ముందునన్ పర్శన్ వాయ్సాలు చటట్పర్కారంగా కాపీరైట్ రహితంగా

గురిత్ంచబడతాయా లేదా అనన్ది.

మా విశేల్షణ మమమ్లిన్ 1.2 మిలియన్ వాయ్స అనులేఖనాలను రెండు విధాలుగా

కర్మబదీధ్కరించటానికి అనుమతించింది. మొదట, వారు డిజిటల్ ఆబెజ్్క్ట్ ఐడెంటిఫైయరల్ను

ఉపయోగించినందున, ఏ పర్చురణకరత్ల నుండి ఎనిన్ పర్భుతవ్ కారాయ్లు అయయ్యో మేము

గురిత్ంచవచుచ్. ఉదాహరణకు రీడ్ ఎలెస్్వియర్ యొకక్ కారొప్రేట్ శాఖలో 293,769 వాయ్సాలు

ఉనాన్యి, అదే అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషనుక్ 5,961 వాయ్సాలు ఉనాన్యి. అదనంగా మేము

ఏజెనీస్్ పేరు మీద శోధించినందు వలన మేము ఏజెనీస్్ల దావ్రా వాయ్సాలనీన్ కూడా బయటకి

తీయగలిగాం. ఉదాహరణకు, ఆరీమ్ కార్ప్స్్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్్ ఉదోయ్గుల వాయ్సాలు 20,027 ఉంటే

వాయ్సాలను మరియు నేషనల్ ఇనిస్్ట్టూయ్ట్స్్ ఆఫ్ హెల్త్ వారికి సంబంధించిన 45,301 వాయ్సాలను

కనుగొనాన్ము.

పర్తి 29 మంది పర్ధాన పర్చురణకరత్ల గణాంకాల ఆధారంగా చెలుల్బాటయేయ్ విధంగా నమూనా

వాయ్సాలను సేకరించాము, అందులో చినన్ పర్చురణకరత్ల కోసం 50 కథనాలనుండి పెదద్ వాటి

కోసం 500 వరకు ఉనాన్యి. ఇదే విధానం 22 పర్భుతవ్ సంసథ్ల కొరకు నిరవ్హించబడింది. అనీన్

అయాయ్క మేము సుమారు 10,000 వాయ్సాలను సేకరించి వాటిని శర్దధ్గా ఒకొక్కక్టి చూసూత్, టైటిల్

పేజీలో కాపీరైటల్ యొకక్ రుజువులను చూసూత్, తపుప్డు ఫలితాల కోసం మా శోధన ఫలితాల యొకక్

ఖచిచ్తతావ్నిన్ పరిశీలించడం మరియు రచయిత యొకక్ "అధికారికత" సూచనలు ఇంకా

రచయితలు తమ సహచరుల పేరుల్ సమీకష్ల కోసం పనిచేసుత్నన్ందుకు ధనయ్వాదాలు వంటివనీన్
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పరిశీలించటంతో పాటు అవనీన్ వారు పర్భుతవ్ సేవలోకి పర్వేశించడానికి ముందు చేసినటుల్గా

సూచించే ఆధారాలని పరిశీలించాము.

ఫలితాలు చాలా సప్షట్ంగా ఉనాన్యి. మేము కనుగొనన్ వాయ్సాలలో అధికభాగం దాదాపు U.S.

పర్భుతవ్ం యొకక్ రచనలు మరియు దాదాపు అనిన్ంటిలోనూ పర్చురణకరత్ అందించిన కాపీరైట్

యొకక్ సరైన సమాచారం లేదు. చాలా సందరాభ్లోల్, వాయ్సాలు జాగర్తత్గా చెలిల్ంపుల వెనుక దాగి

ఉండటమే కాక పర్భుతవ్ వెబ్ెసౖటోల్ ఖచిచ్తంగా అందుబాటులో లేవు, పర్తి ఆరెక్ౖవ్ కు సంబంధిత

నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్ రికారుడ్్ల జాబితాను పరిశీలించడం దావ్రా ఇది సప్షట్మైనది ఇంకా వారి వదద్ ఆ

ఆరిట్కలిస్్క చెందిన కాపీలు కూడా లేవు.

అధిక-సాథ్యి గర్ంథపటిట్క శోధన చాలా విదావ్ంసులైన విభాగాలోల్ పనిచేసింది, అయితే తమకి తామే

గరివ్ంచే నాయ్య వృతిత్లో సాంకేతికను కావాలనే నిరల్కష్య్ం చేసారు. నాయ్య సాహితయ్ం, సాధారణ

నియమంగా, పర్తేయ్కమైన వికేర్తలతో చాలా గటిట్గా తాళం వెయయ్బడినది, ఇది సాధారణ-పర్యోజన

గర్ంథాలయ సెర్చ్ ఇంజనల్కు అసస్్లు అందుబాటులో లేదు. ఏదేమైనా, ఆచరణాతమ్క నాయ్య

పతిర్కలలో ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవాలని నేను నిజంగా కోరుకునాన్ను, ఎందుకంటే ఇది చటాట్నికి

సంబంధించింది. నా వాలంటీరల్లో ఒకరైన యాలె లా సూక్ల్ నుండి మిషా గుటెన్ాటగ్

నాయకతవ్ంలోని నాయ్య విదాయ్రుథ్లలో ఒకరిని అడిగాను, పర్ధాన నాయ్య పతిర్కల వాయ్సాల పర్తి ఒక

సమసయ్పై ఫెడరల్ ఉదోయ్గుల వాయ్సాలగా తీసి సెప్ర్డ్ షీటల్ను తయారు చేయమనాన్ను.

విశవ్విదాయ్లయపు చటట్ సమీకష్లతో పాటు, అమెరికన్ బార్ అసోసియేషన్ చటట్పరమైన పర్చురణలలో

మరొక పర్ధాన శకిత్. ఆ పనికి సవ్యంగా నేనే పూనుకొని సవ్తహాగా అనేక దశాబాద్లకు చెందిన కొనిన్

డజనల్ వాయ్సాల పర్చురణలను జాగర్తత్గా పరిశీలించాను. నేను 552 కథనాలను కనుగొనాన్ను, అవి

ఫెడరల్ ఉదోయ్గులవి, బహుశా వారి అధికారిక విధుల నిరవ్హణలో చేసినటుల్ అనిపించినవి.

ఉదాహరణకి ఫెడరల్ టేర్డ్ కమీషన్ యొకక్ కమీషనర్, రాబోయే సంవతస్్రానికి ఏజెనీస్్ యొకక్

నియంతర్ణ చరయ్లు మరియు సంసక్రణల మీద పెతత్ందారీ నిరోధకతను వివరించటం. ఇతర

ఉదాహరణలు సైనిక అధికారులు వారి అధికారిక విధులోల్ భాగంగా అధునాతన డిగీర్ని పొందడం

కోసం రాసినవి. ఈ కేసులోల్ వేటినీ పర్భుతవ్ పనులగా గురిత్ంచరు.

పండిత సాహితయ్ం మరియు చటట్పరమైన సాహితయ్ం వెతకటంతోపాటు పెదద్ సాకాష్య్లు

సేకరించడానికి, పర్భుతవ్ నిబంధన యొకక్ రచన ఆవిరాభ్వం, నాయ్యసాథ్నాలు అరథ్ం చేసుకొనే

తీరుతెనున్లు తెలుసుకోవడానికి నేను చాలా లోతుగా తర్వవ్డం మొదలుపెటాట్ను. నేను ఈ నిబంధన

యొకక్ ఆవిషక్రణను 1895 ముదర్ణ చటట్ంగా గురిత్ంచగలిగాను ఇంకా ఒక సెనేటర్ అధయ్కుష్ని

పతార్ల కాపీరైటున్ సంగర్హించడానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు అది వివాదాసప్దంగా మారింది.

తరువాత, నేను శాసన మరియు నాయ్య చరితర్ నిబంధనలు కాపీరైట్ చటట్ం 1909లో భాగమని

చూపించాను మరియు తరావ్త అది కోరుట్లు మరియు తదుపరి చటాట్లచే వివరించబడింది.

నేను బార్ుక వెళితే ననున్ బయటికి వెళళ్మనాన్రునేను బార్ుక వెళితే ననున్ బయటికి వెళళ్మనాన్రు

నేను ఈ సమసయ్ను బయటకు నెటట్డానికి ఒక వూయ్హం పనాన్ను. ఆ వూయ్హం అమెరికా బార్

అసోసియేషన్(ABA) యొకక్ పర్తినిధుల సభకు ముందు ఒక తీరామ్నానిన్ తీసుకురావటం. దీనిని

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన

127



చేయటానికి, వారు ఖచిచ్తంగా నాయ్యవాది కావాలి, కానీ నా బోరుడ్్ సభుయ్లలో ఇదద్రు ABA

సభుయ్లు, నా ఆలోచన పర్కారం నేను పతర్ం రాసేటపుప్డు వారిని సహ రచయితలుగా పెటుట్కొని

వారిచే ఈ సమసయ్లను ముందుకు తీసుకెళతాను, ఇంకా పర్తినిధుల సభలో మేము సభుయ్ల

రూపంలో తీరామ్నానిన్ పెటిట్, ABA ను మనందరం కాపీరైట్ చటట్ నిబంధనలను పాటించాలి అనే

ఆలోచనను ఆమోదించమని అడుగుతాను. ఇది ఒక తెలివైన పర్తిపాదన వలె కనిపించింది.

నాయ్యవాదేతరునిగా, "ఫోల్ర్ యొకక్ పర్తేయ్క అధికారాలు" గా పిలవబడేవాటిని పర్తినిధుల సభలో

నేను పర్సంగించే అవకాశం 2016 లో నాకు కలిగింది. ఆ సంవతస్్రపు విషయం సమాఖయ్ చటట్ం

సూచికలకోసం ఉంచిన పర్మాణాలను అనుమతి గురించి తీరామ్నం మరియు ABA ఈ సాంకేతిక

చటాట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచేచ్ ఒక పరిషాక్రానిన్ పర్తిపాదించింది, అయితే అది "కేవలం

చదవడానికి మాతర్మే", దీని అరథ్ం ఎవరూ వాసత్వానికి డబుబ్ను చెలిల్ంచకుండా ఒక

ఉపయోగకరమైన పదద్తిలో చటాట్లను ఉపయోగించుకోలేరు. ఈ వయ్వసథ్లో, ఒక పెర్ౖవేట్ పారీట్ నుండి

అనుమతి లేకుండా చటట్ం గురించి మాటాల్డలేరు. మేము ఈ తీరామ్నానిన్ వయ్తిరేకించాము, ఏవైనా

ఉచిత అనుమతికి వయ్తిరేకంగా ఉనన్ పార్మాణిక సంఘం కూడా అదే పని చేసింది. మేము ఇరువురం

తీరామ్నానిన్ వయ్తిరేకించినందున తీరామ్నానిన్ సాప్నస్్ర్ చేసిన విభాగాలు వారు పసిపాపని సగానికి తెగ

నరికినంత ఘొరం చేసినటుల్గా భావించారు. నా కఠినమైన అభయ్ంతరాల తరువాత కూడా వారు

తమ తీరామ్నానిన్ ఆమోదించారు, కానీ కనీసం వారు నాకు మాటాల్డే అవకాశం ఇచాచ్రు.

నా ఆలోచన ఏమిటంటే,చటట్పరమైన పర్చురణ ముసాయిదా లోపల సమసయ్లు గురించి ఒక

బలమైన, తీవర్మైన సాంకేతిక చరచ్లు జరిగితే, పండితుల జాఞ్నం మరియు విదయ్ యొకక్ విసత్ృత

అంశాలతో, బహుశా ABA దీనిని US కాపీరైట్ చటట్ం యొకక్ చటట్పరమైన అవసరాలకు విధేయత

చూపే అవకాశంగా దీనిని భావించి సానుకూలంగా సప్ందించే అవకాశం ఉంది.

నేను U.S. పర్భుతవ్ం ఆ పాండితయ్ రచనలపై పని చేసూత్ వసంత కాలమంతా గడిపాను, ఇంకా మా

ఆడిట్ ఫలితాలను 69 ఫుట్ నోటల్తో 15 పేజీలతో (గరిషట్ంగా అనుమతించబడింది) చటట్ం యొకక్

ఆవిషక్రణ మరియు అనువరత్నానిన్ గురించి రాయగలిగాను. ఈ తీరామ్నం చాలా సరళంగా ఉంది,

ఒక ఉదోయ్గి వారి అధికారిక బాధయ్తలలో ఒక భాగానిన్ వార్సినటల్యితే, ఆ వాయ్సం యొకక్ కాపీని

పర్భుతవ్ పర్చురణ కారాయ్లయంలో జమ చేయాలి అని మాతర్మే. ఇది ఇపప్టికే పర్భుతవ్ ముదిర్త

పర్చురణలకు ఒక అవసరంగా మారింది ఇంకా ఈ పతిర్క కథనాలను కవర్ చేయడానికి ఇపప్టికే

ఉనన్ విధానానిన్ మేము విసత్రింపజేసాము.

తీరామ్నం యొకక్ రెండవ సిఫారుస్్ పర్చురణకరత్లు (ABA తో సహా) పర్భుతవ్ం యొకక్ అనిన్

పనులను పర్చురనపై లేబుల్ చేయాలిస్్న అవసరం ఉంది, ముఖయ్ంగా చటట్ పర్కారం కాపీరైటుక్

లోబడని భాగానిన్. మళీళ్, ఇది ఇపప్టికే ఉనన్ది, సరికొతత్ విపల్వాతమ్క మారేప్ం కాదు. ఈ తీరామ్నానికి

మంచి భవిత ఉంది: భవిషయ్తుత్లో పర్చురించబడే వాయ్సాలకు ఇది అనవ్యించబడుతుంది మరియు

లేబుల్ చేయబడని విసత్ృతమైన బాయ్క్ ఫైల్ ను తపుప్గా గురిత్ంచదు.

నా తీరామ్నం నియమాలు మరియు కాయ్లెండర్ కమిటీకి సమరిప్ంచబడింది మరియు నేను చాలా

ఖచిచ్తమైన నిబంధనల కోసం విసత్ృతమైన పునరివ్మరశ్ చేసాను. ఉదాహరణకు, నేను అమెరికన్

బార్ అసోసియేషన్ సభుయ్డిగా ఉనన్పప్టికీ, అంతకుముందు పూరిత్ సభుయ్లు మాతర్మే అకక్డ

పరిశీలన కోసం ఒక తీరామ్నానిన్ సమరిప్ంచే హకుక్ను కలిగి ఉనాన్రు. పార్కీట్స్ కు అనుమతించబడిన

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నాయ్యవాది కాదు, నేను అరహ్త సాధించలేదు. నేను పతర్పు ఏకైక రచయితగా (అది నిజంగానే)

ఉండి పార్రంభించినపుప్డు అది తిరసక్రించబడినది, నా బోరుడ్్ సభుయ్లను మరియు ననున్ నేను

రచయితలుగా పెటుట్కునాన్ను, కానీ అది కూడా తిరసక్రించబడింది. నా పేరు పూరిత్గా

తొలగించబడినపుప్డు మాతర్మే ఆమోదయోగయ్మైనది. చివరికి, నా తీరామ్నం పరిగణనలోకి

తీసుకోబడింది, నూయ్యారోక్ల్ ఆగసుట్ మధయ్కాలంలో జరిగే వారిష్క సమావేశంలో సభా చరచ్

షెడూయ్ల్ చేయబడింది.

ABA పనిచేసే విధానంలో అనేక విభాగాలు ఉనాన్యి, అవి పర్తినిధులు, అధికారులు, కమిటీలు

ఇంకా అనేక నియమాలు లాంటివి. వివిధ అధికారాలు మరియు పాలనా పుసత్కాల లోతు నిజంగా

ఆకటుట్కుంటుంది. సాధారణంగా, తీరామ్నం విభాగాలలో ఒక దాని దావ్రా సమరిప్ంచబడుతుంది.

వయ్కిత్గత సభుయ్లు అలా అనుమతించినపప్టికీ, అది కొంత అరుదు. ఒక విభాగం తీరామ్నానిన్

సమరిప్ంచినపుప్డు, అది సహ-సాప్నస్్రిష్ప్ కోసం అనిన్ ఇతర విభాగాలకు ఫారావ్ర్డ్్ చేయబడుతుంది.

ABA సంసక్ృతిలో, అనేక తీరామ్నాలకు అనేక విభాగాల దావ్రా సహకారం లభిసుత్ంది మరియు

దానిపై ఎకుక్వ వయ్తిరేకత ఉండదు.

నా తీరామ్నం మే నెలలో ఆమోదించబడింది, కానీ మూడు నెలల పాటు మిగత విభాగాల నుండి

నాకు సమాచారం అందలేదు. మేధో సంపద, పెతత్ందారీ నిరోధక, సైన్స్్ & టెకాన్లజీ వంటి అనేక

విభాగాల అధయ్కుష్లు మరియు పర్తినిధులను నేను సంపర్దించాను ఇంకా వారి సమసయ్ల గురించి

చరిచ్ంచాను. ఎవరూ నాతో మాటాల్డటేల్దు.

ఎవవ్రూ నాతో మాటాల్డకపోయినా, చాలా మాటలు జరుగుతునాన్యని తెలుసోత్ంది. నేను

సమావేశం కోసం నూయ్యార్క్ కు వెళల్డానికి ముందు వారం, తీరామ్నానిన్ చరిచ్ంచేందుకు నేను ఫోనోల్

అందుబాటులో ఉండాలి అనన్ అతయ్వసర సమాచారం అందింది. నేను ఒకక్డినే కాలులో ఉండటం

కాదని వివరించారు. వాసత్విక ABA సభుయ్డి పేరు అధికారికంగా తీరామ్నంపై రాయబడిన వయ్కిత్

కూడా ఆ కాలులో ఉండి ఆ ఫోన్ కాలుని పరయ్వేకిష్ంచాలని సప్షట్ం చేసారు.

మేము ఫోన్ కాల్ చేసాము. అది ఒక గంట పాటు కొనసాగింది. అది ఏమంత బాగా సాగలేదు. నా

తరుపున వయ్వసాథ్పక బోరుడ్్ సభుయ్లలో ఒకరు, ABA సభుయ్డు మరియు యాలె లా సూక్ల్

సవ్చచ్ంద సేవకులలో ఒకరైన మిషా గుటన్ాటగ్ ఉనాన్రు. మరోవైపు బార్ అసోసియేషన్ యొకక్

ఎనిమిదిమంది కోపిషిట్ సభుయ్లునాన్రు, వారిలో మేధో సంపతిత్, పెతత్ందారీ నిరోధక, సైన్స్్ మరియు

అడిమ్నిసేట్ర్టివ్ లా విభాగాల పర్తినిధులతో సహా చాలామంది ఉనాన్రు.

వారి ఉదేద్శయ్ం సప్షట్మైంది. మేము తీరామ్నానిన్ ఉపసంహరించుకోవాలి లేదా మాపై బార్ చూపించే

కోపానిన్ భరించాలి. పెతత్ందారీ నిరోధక జరన్ల్ నుండి వచిచ్న పర్తినిధి మాటాల్డుతూ, నేను

యాంటీటర్స్ట్ జరన్ల్ తను నేను చూడని 75 వాయ్సాలను చూసానని, ఆ వాయ్సాలలో పర్తి ఒకక్టి తమ

సవ్ంత సమయంలో ఉదోయ్గి చేత చేయబడిందని, పర్భుతవ్ పనులు కావని చెపాప్రు. ఆ వాయ్సాలలో

పర్తీ ఒకక్టి పెర్ౖవేటు ఆసిత్ అనే భావనను నేను అపనమమ్కంగా భావించాను, కానీ అతను మొండి

పటుట్దలతో ఉనాన్డు. ఫెడరల్ టేర్డ్ కమీషన్ యొకక్ సిటిట్ంగ్ కమిషనరల్చే కనీసం 17 పర్చురణలను

నేను లెకిక్ంచాను ఇంకా FTC అమలు పార్ధానయ్తలపై బార్ యొకక్ సమావేశంలోని అధికారి చెపేప్

అధికారిక సంగర్హాలు ఏవిధంగా "వారి అధికారిక విధుల కర్మంలో కాకపోవచోచ్" అరథ్ంకాక బురర్

బదద్లు కొటుట్కునాన్ను.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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సైన్స్్ విభాగానికి చెందిన మహిళ నేను తీరామ్నానిన్ సభకి తీసుకువచిచ్నటల్యితే, వారు నా

వివాదాసప్ద ఆసకిత్ గురించి ఎంత రభస చేసాత్రో తెలియజేసింది. నేను నోరు తెరుచుకొని వింటూ ఆ

విభేదాలు ఏంటి అని అడిగాను. ఆమె చెపిప్ంది పర్భుతవ్ సమాచారం అందుబాటులోకి తేవడానికి

నేను జీవితమంతా గడిపానని అది నేను జారిజ్్యాతో నా వాయ్జయ్ంలో ఉలల్ంఖించాను కాబటిట్ నేను

సీవ్య ఆసకిత్ని కలిగి ఉండి ఈ వివాదాలను బహిరగ్తం చేయడంలో విఫలమయాయ్నని. ఆమె నిజంగా

ఈ పనిని చాలా చెతత్గా, అవమానకరంగా చితీర్కరించింది, ఆమె అదే వైఖరి సభలో అనుసరిసుత్ందని

కూడా సప్షట్మైంది.

మేధో సంపతిత్ విభాగం పర్తినిధులు నిజంగా పటట్ణంలోకి వెళాల్రు, నేను చటాట్నిన్ పూరిత్గా తపుప్గా

అరథ్ం చేసుకునాన్నని ఎందుకంటే ఉదోయ్గి మాటాల్డింది పర్భుతవ్ పని అయినపప్టికీ, అవి పేజీ

సంఖయ్లతో ఫాంట్ోల టైప్ చేసేత్ అపుప్డు పర్చురణకరత్కు బహుశా పబిల్క్ డొమైన్ కోర్ లో అదనపు

కాపీరైట్ హకుక్లు వసాత్యని. అందుచే పర్చురణకరత్ కాపీరైటున్ ఉలల్ంఘించకుండా పని

అందుబాటులో ఉంచటం అసాధయ్మని. ఇది యు.ఎస్. కాపీరైట్ యాక్ట్ కు మదద్తివవ్ని అరథ్ం లేని

వాదనని నా నమమ్కం. ఫాంట్ ఎంపిక లేదా పేజీల అమరికలో కాపీరైట్ లేదు, నిజమైన సహ

రచయిత మాతర్మే కాపీరైటోల్ భాగసావ్మాయ్నికి అరుహ్లు.

ఇకక్డ నేను కేవలం చటట్ం గురించి మాతర్మే చరిచ్ంటేల్దు. ఇది లోతైన పరిశోధన ఆధారంగా

మరియు ఈ పార్జెక్ట్ కోసం నా సలహా మండలిలో కలిసిన కాపీరైట్ నిపుణుల పర్తేయ్కమైన పాయ్నల్

సమీకష్ పై ఆధారపడింది. మేము చటాట్నిన్ సరిగాగ్ అరథ్ం చేసుకునాన్మని బాగా నముమ్తునాన్ను. మేము

ఏదో పుకిక్టి పురాణాలు రాసి వాటిని చెపప్టం లేదు.

వారు సభా చరచ్లో మమమ్లిన్ బాగా దిగజారుసాత్రని సప్షట్మైంది. దానికి నేను సిదధ్పడే వెళాళ్ను, కానీ

పరిసిథ్తి ఇంకా దారుణంగా ఉంది. కనీసం ఎనిమిది విభాగాలకు చెందిన తమ పర్తినిధులు

తీరామ్నానిన్ వయ్తిరేకించారని వారు నాకు చెపాప్రు, అందుకే నేను ఎంత చకక్గా వాదించి నిజాలు

చెపిప్నపప్టికీ ఓటు ముందే నిరణ్యించారు. వాళుళ్ పర్తి అంశం గురించి తపుప్గా అరథ్ం

చేసుకునాన్రని తెలిసింది, కానీ వాళుళ్ మేము కనుక వచేచ్ ధైరయ్ం చేసేత్ మమమ్లిన్ హౌస్ ఆఫ్ డెలిగేట్స్్

సభలో చీలిచ్ చెండాడతామని చేసిన పర్తిజఞ్ని మాతర్ం నమామ్ను. ఇందులో విజయం సాధించలేనని

అరథ్మయాయ్క నూయ్యార్క్ కు వెళాల్లిస్్న రెండు రోజుల ముందే నా పరయ్టనను రదుద్ చేసుకునాన్ను.

ఆరిథ్క ఇబబ్ందులపై మరోసారిఆరిథ్క ఇబబ్ందులపై మరోసారి

నేను హౌస్ ఆఫ్ డెలిగేట్స్్ యొకక్ అంతసుత్లో సాముహిక మారణకాండ ఉదంతం నుంచి ముందుకు

వెళాళ్ను, కానీ నాకు రెండో సమసయ్ వచిచ్ంది. మన 250,000 డాలరల్తో నేను చాలా జాగర్తత్గా

ఉండాలి, డబుబ్లో కేవలం మూడింట రెండు వంతులు మాతర్మే ఖరుచ్ పెటాట్ను. ABA సమావేశం

తరువాత మేము ఖరుచ్లను అంచనా వేసాత్మని నా ఆలోచన మరియు మేము ఎలా ఖరుచ్ చేసాత్మనే

విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జూన్ మొదటోల్ నేను నా నివేదికను ఫౌండేషన్ కు

సమరిప్ంచాను. వారు జూలై 31 న మా రెండో విడత చెలిల్ంపు చేయవలసి ఉంది. నివేదిక

సమరిప్ంచిన తరువాత నా పోర్గార్ం మేనేజర్ లేదా ఫౌండేషన్ మంజూరు సిబబ్ంది నుండి ఎలాంటి

సందేశం రాలేదు, అందువలల్ నివేదిక సరిగాగ్ ఉందా లేదా అని మరికొనిన్ సారుల్ తనిఖీ చేసాను. నేను

వినన్దానిన్ బటిట్ అంతా బాగుంది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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జులై 31 సమీపిసుత్ండగా, నేను తరచుగా నా బాయ్ంకు ఖాతాను తనిఖీ చేశాను, కానీ ఎలాంటి

డిపాజిటుల్ లేవు. అపుప్డు, వారి చెలిల్ంపుకు రెండు రోజుల ముందు చెలిల్ంపు చేయలేమని చెపుతూ ఒక

సందేశం వచిచ్ంది. మేము తగినంత డబుబ్ ఖరుచ్ చెయయ్కపోవడం వలల్, మంజూరు అసంపూరిత్గా

ఉండడమే దానికి కారణం. వివరణాతమ్క కేటగిరీల దావ్రా మేము ఎకక్డ డబుబ్ ఖరుచ్ చేసాత్రనే

సూచన మరియు, మరింత ముఖయ్ంగా మేము ఎకక్డ ఖరుచ్ చేసుత్నాన్మనే విషయానిన్ వివరణాతమ్క

కేటగిరీల దావ్రా బడెజ్్ట్ సమరిప్ంచవలసి ఉంది. ఒకవేళ నేను వివరణాతమ్కంగా భవిషయ్త్

వూయ్హాలను తెలియజేయలేకపోతే రెండవ చెలిల్ంపు ఆమోదానికి సంకేతాలు కనిపించడం లేవు. ఇంకో

మాటలో చెపాప్లంటే, మేము సంసథ్ను పర్భావవంతంగా నడపాలనుకుంటే మా నివేదికను

సరిదిదుద్కోవాలి.

నేను ఒక రాజీ పర్తిపాదించాను, అదేమిటి అంటే ఒపప్ందానిన్ విడిచిపెటిట్ మా సంబంధిత మారాగ్లోల్కి

వెళాత్ము. మా వదద్ ఉనన్ డబుబ్ అలాగే ఉంచుకొని, మేము $ 250,000 ఎలా ఖరుచ్ చేశామో

తెలియజేసాత్ము, మరియు మంజూరు రదుద్ చేయయ్బడుతుంది. వారు మిగిలిన $ 650,000 అలాగే

ఉంచుతారు. ఇది మంచి పరిణామం కాదు, ఆదాయం మరియు వృతిత్పరమైన అభివృదిధ్ పొర్ఫెషనల్

అధికారుల కోసం సిథ్రమైన పర్ణాళికతో పెదద్ సంసథ్లోల్ మంచి పెటుట్బడి చాల బాగుంటుంది.

సంసథ్లతో వయ్వహరించడం మాలాంటి లాభరహిత సంసథ్లకు ఎపుప్డూ ఒక సవాలే. కారయ్కలాపాల

ఆధారిత ఇంటరెన్ట్ సంసథ్లను నడిపే సహచరులతో నేను అనేక సారుల్ మాటాల్డి చూసాను, మరియు

మిగిలిన మిషనున్ పూరీత్ చెయయ్డానికి కావాలిస్్న డబుబ్ కోసం అనేవ్షణ కొనసాగించాను. అనేక

సంసథ్లు నిధుల విషయంలో తమ సొంత అజెండాలు లేదా పెదద్ పర్ణాళికలను కలిగి ఉనన్ వాటికి

తవ్రగా నిధులు సమకూరుసాత్యి, బహుశా ఫౌండేషనోల్ నిరావ్హకుడు వర్క్ షాప్ లేదా కొతత్ సాఫ్ట్

వేర్ గురించి కలలు కంటూ ఉంటాడు. కానీ, ఇలాంటి వారి దగగ్రికి వెళిళ్ మనం ఏం చేసుత్నాన్మో

చెపిప్ నిధులు అడిగితే వాళుళ్ తరుచుగా చెపేప్ మాట ఏమిటి అంటే "మేము కొతత్ వాటికీ నిధులు

మంజూరు చేయాలనుకుంటునాన్ం,ఇపప్టికే ఉనన్ పార్జెక్ట్ లపై కాదు."

పర్తి ఒకక్రూ "కొతత్" వాయ్పారంలో ఉనన్పుప్డు పర్తేయ్కమైన మరియు కిల్షట్మైన లకష్య్ం వైపు దీరఘ్కాల

దృషిట్ని కొనసాగించడం చాలా కషట్ం. ఇది కేవలం లాభరహిత సంసథ్ల సమసయ్ మాతర్మే కాదు,

సిలికాన్ వాయ్లీలో కొందరు నా సేన్హితులు ఎవరైతే సాట్రట్ప్ కలిగి ఉనాన్రో వారు పెటుట్బడిదారులతో

ఇదే సమసయ్ను ఎదురుకుంటునాన్రు మరియు వారు కంపెనీని వారి ఆలోచనల కోసం వారధిగా

ఉపయోగించుకునేవారు కానీ నిధుల మంజూరుపై దృషిట్ పెటేట్వారు కాదు,అలాగే అకక్డ ఇపప్టికే

పని చేసే వారి గురించి ఆలోచించేవారు కాదు. వారికీ కావాలిస్్ంది ఒక మెరిసే రేసు గురర్ం కావాలి

కానీ అంతకుముందే ఉనన్ తిని పనిచేసే మాములు గురర్ం కాదు.

పబిల్క్ రిసోర్స్్ కి అదృషట్ం ఉంది. మేము రెండు సంసథ్ల నుండి నిధులను పొందగాలిగాము.

మొదటిది, UK- ఆధారిత ఆరాక్డియా, చాల సంవతస్్రాల నుంచి మా అంతరంగాలలో చాల

దూరదృషిట్గల ఫౌండేషన్, లిసేబ్ట్ రుసింగ్ మరియు పీటర్ బాలిడ్్వ్న్ యొకక్ సవ్చంద నిధి. మేము

ఓమిడియర్ నెటవ్ర్క్ నుండి పార్రంభ నిధుల మంజూరు పొందాము మరియు గూగుల్ తమ 10 వ

వారిష్కోతస్్వంలో భాగంగా "పర్పంచ మారుప్నకు ఆలోచనలు" కోసం రెండు మిలియన్ డాలరల్

బహుమతులు ఇచిచ్నపుప్డు, ఆ బహుమతులలో ఒకటి మాకు లభించింది.
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మా రెండవ వనరు వాయ్లిలో కొంత మంది నుండి డబుబ్ అందిది కానీ ఆ డబుబ్ను తిరిగి వారికీ

ఇవావ్లిస్్ ఉంటుంది, వారు నాకు నేను అనేక సంవతస్్రాల నుంచి తెలిసిన వయ్కుత్లు. ఉదాహరణకు,

అలెగాజ్్ండర్ మాకిగ్లివ్రే గూగుల్ లో మొదట నాయ్యవాది, తరావ్త టివ్టరోల్ జనరల్ కౌనెస్్ల్

అయాయ్డు. అతను యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ యొకక్ డిపూయ్టీ చీఫ్ టెకాన్లజీ ఆఫీసర్ గా మారి తన పర్భుతవ్

సేవను పార్రంభించడానికి ముందు అతను మాకు $ 10,000 చెక్ పంపించలాని తన దాత

సలహాదారు నిధిని ఆదేశించాడు. తరావ్త, అతను ఒబామా అడిమ్నిసేట్ర్షన్ విడిచిపెటిట్న తరావ్త,

మాకు మరో నిధిని పంపాడు.

అదేవిధంగా, గిల్ ఎలాబ్జ్ మరియు అతని భారయ్ ఎలిసాస్్, మాజీ అసిసెట్ంట్ యుఎస్ అటారీన్, మాకు

పార్రంభం నుంచీ మాకు మదద్తు ఇచాచ్రు. గిల్ యొకక్ కంపెనీ IPO కి ముందు గూగుల్ చే

కొనుగోలు చేయబడింది మరియు వారు వారి విజయాలతో చాలా ఉదారంగా ఉనాన్రు, వివిధ

ముఖయ్మైన లాభరహిత సంసథ్లకు నిధులను అందించారు.

నేను ఈ పేరల్ను పబిల్క్ రిసోర్స్్ కోసం నా "గురించి" పేజీలో మాకు పార్తినిధయ్ం వహించే తొమిమ్ది

నాయ్య సంసథ్ల పేరల్తో పాటు, మా కాంటార్కట్రుల్ మరియు మా బోరుడ్్ పేరల్ను పెటాట్ను. పర్భుతవ్ము

లేదా ఏ ఇతర పబిల్క్ సంసథ్ల వంటి వాటికీ, మేము ఎవరం మరియు మా డబుబ్ ఎకక్డ నుంచి

పొందాము అనేదాని గురించి పూరిత్గా తెలియజేయాలిస్్న బాధయ్త నాకు ఉందని భావిసాత్ను. వడీడ్్లో

వయ్తాయ్సం, విజిలోబ్ల్యర్, నిధుల వినియోగం, ఆరిథ్క నియంతర్ణలు మరియు ఇతర కారోప్రేట్

పాలసీల యొకక్ కఠినమైన విధానాలు మాకు లాభరహిత పరయ్వేకష్ణ బృందం గైడ్ సాట్ర్ నుండి

గోల్డ్్ సీల్ కవరోల్ లభించాయి.

ఈ ఉదార మదద్తు తరావ్త కూడా డబుబ్ విషయంలో ఎలల్పుప్డూ ఇబబ్ందిగానే ఉంది. 2016 లో నా

కాంటార్కట్రల్కు చెలిల్ంచడానికి 12 నెలలోల్ ఎనిమిది నెలలు నేను వేతనం తీసుకోలేదు. నేను 2017

సంవతస్్రానికి వేతనానిన్ తిరిగి పొందడం ఆనందంగా ఉంది, కానీ ఫౌండేషన్ మరోసారి

చేదిరిపోయాక పేరోల్ సంసథ్ కు పిలుపునిచాచ్ను మరియు వారికి చెపాప్ను నేను డిసెంబరు నుండి

నా జీతం తీసుకోవడం లేదని.

నేను ఎకుక్వ మొతత్ంలో ఉదోయ్గులను(నిజానికి నేను ఒకక్డినే అసలైన ఉదోయ్గిని)

నియమించకపోవడానికి కారణం ఆరిథ్క అసమానతలు మరియు ముఖయ్మైన ఖరుచ్లను

నియంతిర్సూత్, కిల్షట్ సమయాలోల్ కూడా సంసథ్ను కాపాడుకోవడమే.

ఐనపప్టికీ, ఎటువంటి తపుప్లు చెయయ్లేదు. నేను మాతర్మే ఉదోయ్గిగా ఉనన్, పబిల్క్ రిసోర్స్్ నిజమైన

దైవ సాకిష్గా నిజాయితీ గల పర్భుతవ్ ధృవీకృత లాభాపేకష్ లేని సంసథ్ సాథ్యిలో పని చేసుత్ లకష్ల

మంది పర్జలకు సేవలు అందిసుత్ంది. మేము ఎలల్పుప్డూ సహాయంగా ఉండే బోరుడ్్ డైరెకట్రల్ను,

వాయ్పారంలో కొంతమంది అతుయ్తత్మ కాంటార్కట్రల్ను కలిగి ఉనాన్ము మరియు ఇంటరెన్ట్ లో నా

లోతైన మూలాల కారణంగా హోసిట్ంగ్, కారాయ్లయాలు మరియు ఇతర సౌకరాయ్ల పర్యోజనానిన్

పొందగలుగుతూ సిలికాన్ వాయ్లీలో మిగిలిన నిధులు బాగా సమకూరిన సాట్రట్ప్ లకు దీటుగా

నిలిచాము.

మేము భారి మొతత్ంలో నిధులను పొందినపుప్డు సిబబ్ందిని నియమించుకునే బదులు నిధులను

ముఖయ్మైన ఖరుచ్లపై వెచిచ్ంచాను,అవి ఏమిటి అంటే $ 600,000 ఖరుచ్తో US కోర్ట్ ఆఫ్ అపీప్ల్

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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అభిపార్యాలను, $ 250,000 తో పర్జా భదర్తా సంకేతాలు, లేదా $ 300,000 ఖరుచ్తో 1891

లో U.S. నాయ్యసాథ్నం యొకక్ తొమిమ్దో సరూక్య్ట్ నుండి 3.5 మిలియనల్ పేజీల సంకిష్పత్ వివరణను

శోధించడానికి ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ ను కొనుగులు చేసాము.

నేను ఎందుకు ముదిర్ంచాలినేను ఎందుకు ముదిర్ంచాలి

చాలా మంది నాకు "కౌర్డ్ సోరిస్్ంగ్" వేదికలైన కికాస్్ట్రట్ర్ ను ఉపయోగించి విరాళాలను

సేకరించాలని సూచించారు. నేను అలా కొనిన్ సారుల్ పర్యతిన్ంచాను, కానీ ఎపుప్డు విజయవంతం

కాలేదు. కికాస్్ట్రట్ర్ వంటి వేదికలు మీరు కొనిన్ కొతత్ బార్ండ్ హార్డ్్ వేర్ లేదా పుసత్కం లేదా ఏదైనా

ఇతర సథ్లంలో అందుబాటులో లేని ఇతర కాంకీర్టు విషయాలపై పర్జలకు నమమ్కం కలిగించేందుకు

ఉతత్మంగా పనిచేసాత్యి. మంచి పని కోసం, మీ పర్చారంలో భాగంగా ఒకవేళ పుసత్కాలు ఇతర

బహుమతులు ఇవవ్డం కూడా ఆ పర్పంచంలో ఒక సవాలుగానే ఉంటుంది.

నేను సెలవు సమయంలో చినన్ చినన్ మదద్తు కోసం పర్యతిన్ంచాను, కానీ నిజంగా, నేను పర్జలకు

EFF లేదా ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ వంటి నెటవ్ర్క్ కారయ్కలాపాలు జరిపే సంసథ్లకు కాకుండా ఈ "నిజ

పర్పంచంలో" ఆహారపదారాధ్లు, విపతుత్ నివారణ మరియు మరినిన్ అటువంటి సవ్చఛ్ంద సంసథ్లకి

మదద్తు ఇవావ్లని సూచిసాత్ను.

కౌర్డ్ సోరిస్్ంగ్ పర్చారాలు చాల కిల్షట్తతో కూడుకునన్ పని, నిధుల సేకరణ చేయయ్డం అనేది శర్దధ్తో

కూడుకునన్ సమసయ్, అది ఏమిటి అంటే PACER రుసుము వంటి సమసయ్పై దృషిట్ని ఆకరిష్ంచడం.

సవ్ంత పిర్ంటింగ్ పర్యతాన్లలో ఈ పనిని ఉంచడం మరింత పర్భావవంతమైనదిగా నేను

గురిత్ంచాను, ఇది సాముహిక మదద్తును కోరడానికి బదులుగా అనుకునన్ లకష్య్ంపై కేందీర్కృతం

అవుతుంది. ఉదాహరణకు, బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా ను మంచి గార్ఫిక్స్్ కోసం HTMLకు

మారచ్డమైనది, నేను 2-భాగాల దృడమైన కవర్ తో భారతీయ భవంతుల నుండి లైన్-లైన్ చారితర్క

ముదర్ణలు కలిగిన డస్ట్ కవరల్ను ముదిర్ంచాను. ఇది Point.B సూట్డియో చేత రూపొందించబడింది,

మరియు నేను ఒక డజను కాపీలు మాతర్మే ముదిర్ంచాను, కానీ అవి అదుభ్తంగా ఉనాన్యి.

ఈ కాపీలు శామ్ పిటోర్డా వంటి వయ్కుత్లకు మరియు బూయ్రో అఫ్ ఇండియా సాట్ండర్డ్్స్్ కు నేను

చేసుత్నన్ పని యొకక్ సామరాధ్య్నిన్ చూపించటానికి పంపాను. ఈ పనులనీన్ సప్షట్మైన మెరుగుదలకు

దారితీసాత్యని నేను దాని కోసం నిజంగా తీవర్ంగా కృషి చేసుత్నాన్నని వారికి

చుపించాలనుకుంటునాన్ను.

అదే విధంగా, నేను డెలావేర్ కారొప్రేట్ కోడ్ యొకక్ బూటేల్గ్ సంసక్రణను రూపొందించిన

తరువాత, ఈ సిదాద్ంతం పర్కారం సెకర్టరీ అఫ్ సేట్ట్ నుండి అనుమతి లేకుండా అనధికారిక ఉతప్తిత్

చేసేత్ జైలు శికష్ను అనుభవించాలిస్్ ఉంటుంది, కాబటిట్ ఆ విషయానీన్ అటారీన్ జనరల్ దృషిట్కి

తీసుకెళళ్డానికి నేను ఆ కాపీలను సెకర్టరీ అఫ్ సేట్ట్ మరియు అటారీన్ జనరలుక్ పంపించాను.

అటారీన్ జనరల్ అయిన బూయ్ బిడెన్ తో నాకు వయ్కిత్గత సేన్హ సంబంధాలు ఉనన్పప్టికీ, వారి

నుండి నాకు ఎలాంటి వివరణ రాలేదు.

భారతోల్ విసత్ృతంగా ముదిర్ంచిన ముదర్ణాల డాకుయ్మెంట్ కు గౌరవ ఆథితయ్ం లభించిన సూఫ్రిత్ నుండి

నేను ఇంకా అనేక పర్కటనలు మరియు పర్సాత్వనలను ముదిర్ంచాను. ఉదాహరణకి, గాంధీ

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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పర్సంగాలు ఇచిచ్నపుప్డు అందులో కొనిన్ పర్సాత్వనకు వచాచ్యి. ఆ పర్సాత్వనాలు ఏమిటి అంటే

అలంకరణాలు, లిఖించబడడ్్, గర్హీత యొకక్ గొపప్తనానిన్ వివరిసూత్ రూపొందించిన పర్కటనలు.

నేను చూసినవి చాలా అందంగా ఉనాన్యి మరియు నా కళుళ్ వాటిని పోస్ట్ చేయయ్డానికి సరైన

మూలం కోసం శోధించాయి.

నేను దరఖాసుత్ చేయనపుప్డు, నేను గాంధీ గారి పోసట్రుల్ ను, సబరమ్తి ఆశర్మానికి మరియు U.S.

లో వివిధ పర్యతాన్లలో నాకు సహాయపడిన పర్జలకు అందించాను. నేను గాంధీ పోస్ట్ కారుడ్్ల్,

చటట్పరమైన బొమమ్లు మరియు ఇతర చితర్కళ ముదర్ణ కూడా ముదిర్ంచడం చాల ఆనందిసాత్ను,

మరియు (ఒకవేళ నేను చెపేప్ది అదే ఐతే) ఇదే కసట్మ్ లేబుల్స్్ మరియు తపాలా సాట్ంపుల

విషయానికి వచిచ్నపుప్డు పాయ్కేజీ అసెంబీల్ విషయంలో నేను కొంచెం వెనుక నిలబడి ఉంటాను.

నేను విసత్ృతమైన ముదర్ణ చేసాత్ను ఎందుకంటే నాకు ముదర్ణ అంటే ఇషట్ం అంతే కాకుండా అది

తీవర్తకు చిహన్ంగా ఉండడమే కారణం. నేను సేవ్చాచ్ సిథ్తి సంకేతాలపై పని చేసుత్నన్పుప్డు, హౌస్

ఆఫ్ జారిజ్్యా సీప్కరుక్ పూరిత్గా మూసివేసిన మెరిసే 19 "x22" ఎరుపు బబల్ ఎనవ్లప్ లో ఒక

పెదద్-ఫారామ్టోల్ శాసనాలతో కూడిన పర్చురణలను పంపాను. అవి అతనిన్ ఏమాతర్ం ఆకటుట్కోలేదు,

కానీ అతడు ఒకవేళ ఆ విషయంపై సమాధానం చెపప్కపోతే అంత సులభంగా పకక్కు తపుప్కోనని

అతనికి తెలుసు. నేను నాకు తెలిసిన ఒక నాయ్యవాదికి అదే పర్చురణలను పంపాను, అవి అతనిన్

బాగా ఆకటుట్కునాన్యి మరియు అతను పబిల్క్ రిసోర్స్్ పోర్ బోనో కేసును వాదించడానికి

అంగీకరించాడు.

ఒక వివరణాతమ్కమైన ముదర్ణ పని అది పంపిణి చేసినపుప్డే అందరిచే గురిత్ంచబడుతుంది. కేవలం

ఉదేద్శిత గర్హీతకు పంపిణీ చేయబడిన పాయ్కేజీకి సీనియర్ కారొప్రేట్ మరియు పర్భుతవ్ అధికారుల

విషయంలో ఎపుప్డు అనుకునన్ ముగింపు ఉండదు. నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం, నేను డాకుయ్మెంట్ సిదధ్ం

చెయయ్డానికి తీసుకునన్ సమయానిన్ కాకుండా అందులోని విషయానిన్ గర్హీత గర్హించి పరిగణలోకి

తీసుకోవడం ముఖయ్ం.

కొందరు వయ్కుత్లు హార్డ్్ కాపీ లేదా కేవలం నేను చెపాప్లనుకునన్ విషయానీన్ దేవ్షిసాత్రు. నేను ఒక

ముదిర్ంచిన పర్మాణాల నివేదికను పెదద్ పెటెట్లో పెటిట్, ఒక అమెరికా జెండా లాగా కనిపించే ఎరుపు,

తెలుపు మరియు నీలం ముడతలు కలిగిన ఒక పెటెట్లో పెటిట్ అమెరికన్ నేషనల్ సాట్ండర్డ్్స్్

ఇనిస్్ట్టూయ్ట్ కు పంపినపుప్డు వారు ననున్ వెరిర్వాడిగా భావించారు. వైట్ హౌస్ వదద్ కాస్

సనెస్్ట్యిన్ తన సిబబ్ందికి ఇది పంపినవారిని తిరిగి పంపించమని చెపాప్డు, అపుప్డు అది పెదద్

పాల్సిట్క్ సంచిలో తిరిగి వచిచ్ంది.

ఇంకొక వైపు, వెస్ట్ వింగోల్ బారెటల్ను తీసుకువచిచ్న మెయిల్ డెలివరీ సిబబ్ంది నా పాయ్కేజీల నుండి

"భారీ బహుమతి దకిక్ంది" అని జాన్ పోడేసాత్ యొకక్ సహాయకుని దావ్రా వినాన్ను. యునైటెడ్

సేట్ట్స్్ యొకక్ పర్భుతవ్ అభిలేఖదారుడు పాయ్కేజీ నచిచ్ంది మరియు అది "చాలా రమణీయమైన

బహుకరణ" అని నాకు ఇమెయిల్ పంపాడు. కాంగెర్స్ డారెర్ల్ ఇసాస్్ ముడతల అమరికలతో

తయారుచేసిన అమెరికా జెండా ఫోటోను టీవ్ట్ చేశాడు. ఫెడరల్ టేర్డ్ కమీషన్ ఛైరమ్న్, జోన్

లియోవిట్జ్్ పాయ్కింగ్ విధానం తనకు నచిచ్నటుల్ నాకు ఒక సందేశం పంపించాడు మరియు

పర్జాదరణ పొందిన బాల్గ్ బోయింగ్ బోయింగ్ లో ఈ కధను పర్చురిసాత్నని, ఈ విషయంలో

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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మెమోరాండమ్ ఆఫ్ లా పిర్ంటింగ్ చేసాత్నని చెపాప్డు. FTC యొకక్ చైరమ్న్ బాల్గులు చదువుతాడో

లేదో ఎవరికి తెలుసు?

మానవ జాఞ్నానిన్(దాదాపు) పరిపూరణ్ంగా పొందడంమానవ జాఞ్నానిన్(దాదాపు) పరిపూరణ్ంగా పొందడం

నిధులు మధయ్లో ఆపేసి, ABA ననున్ కాళళ్ బేరానికి తెపిప్ంచే పర్యతాన్లు ఇతాయ్ది మధయ్

పర్భుతావ్ల పనితీరుపై నివేదికలు రాసి డజనల్ కొదీద్ పర్చురణకరత్లకి పంపి చటాట్లను ఉలల్ంఘిసూత్

ఆరోపణలు చేయించడం నాకు రాదు. దానికి మరో కారణం ఉంది. నేను నా వూయ్హానిన్

పునఃపరిశీలించాను.

ఈ పరిశోధనను జరపడంలో నాకు మూడు ముఖయ్ పర్శన్లు ఉనాన్యి. మొదటి సమసయ్ చటట్పరమైన

విశేల్షణ. నేను దానిన్ పూరిత్ చేసాను. రెండవది పర్భుతవ్ పనులను గురిత్ంచడం. మళీళ్, మా

పరిశోధనను మేము సౌకరయ్వంతంగా భావించాము. మూడవది జరన్ల్ ఆరిట్కల్స్్ యొకక్ నకళళ్ను

పొందడం. నా పార్ధమిక ఆలోచన మమమ్లిన్ అనుమతించి మా సంచిక వాయ్సాలను తీసుకొనే

గర్ంథాలయాలను పొందడం మరియు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ సాక్నింగ్ చేసాత్మని చెపప్డం జరిగింది.

మా నిధులలో ఎకుక్వ భాగం గర్ంథాలయాలు మంజూరు కోసం మరియు ఈ పనిని సాధించేందుకు

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవులకు నిధులను కలిగి ఉంది.

ఒకొక్కక్టిగా వాయ్సాలను వెలికి తియయ్డం కఠినం. కనీసం రెండు పర్తిపాదనలను పరిగణనలోకి

తీసుకునన్పప్టికీ, గర్ంథాలయాలు కొంతవరకు పర్మాదకర విముఖత కలిగివునాన్యి. కానీ, ఈ

వాయ్సాలు అనిన్ డేటాబేసల్లో ఉనాన్యి మరియు ఎలకాట్ర్నికల్ గా అందుబాటులో ఉనాన్యి, కాబటిట్

సాక్నింగ్ నిరుపయోగంగా ఉంటుంది. కఠినమైన చటట్బదద్మైన ఉపయోగ నిబంధనల మరియు

సాంకేతిక నిషేధాల కారణంగా ఈ పండిత పరిశోధనను లాక్ చేయటం వలన పరిమిత మారాగ్లోల్

మాతర్మే ఉపయోగించుకోవచుచ్ ఎందుకంటే పర్చురణకరత్ సైటోల్ చొరబడలేరు.

కజఖిసాత్న్ుక చెందిన ఒక యువ శాసత్ర్వేతత్ అలెగాజ్్ండార్ ఎలాబ్కియన్ుక ఇదే సమసయ్ తలెతిత్ంది,

ఆమెకు పర్పంచవాయ్పత్ంగా సహచరులు మరియు సహోదోయ్గులు చాలామంది ఉనాన్రు. జాఞ్నానిన్ లాక్

చేయబడింది, వలసరాజితమైంది, కాబటిట్ కొనిన్ విలాసవంతమైన విశవ్విదాయ్లయాలలో ఎకుక్వ

జాఞ్నానిన్ పొందటానికి అపరిమితంగా అందుబాటులో ఉంది, అయితే పర్పంచంలో అందరికీ అలా

అందుబాటులో ఉంచడం కుదరదు. అలెగాజ్్ండార్ ఈ విషయంలో ఏదో చేసి రషాయ్ ఆధారిత సైన్స్్-

హబ్ అనే వయ్వసథ్ను రూపొందించారు. 66 మిలియనల్ సంచికల వాయ్సాలను అందుబాటులోకి

తీసుకొచాచ్రు.

సైన్స్్-హబ్ పర్పంచ వాయ్పత్ంగా శాసత్ర్వేతత్లకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనదిగా నిరూపించబడినది,

ఇంతకుముందు పండిత సాహితాయ్నిన్ పొందలేకపోయింది. 2017 లో, సైన్స్్-హబ్ నుంచి 24.9

మిలియన్ వాయ్సాలతో ఎకుక్వ దిగుమతులతో చైనా మొదటి సాథ్నంలో ఉంది. 13.1 మిలియనల్

దిగుమతులతో భారతదేశం రెండవ సాథ్నంలో ఉంది. మూడవది 11.9 మిలియనల్ దిగుమతులతో

అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్లు(US) మూడవ సాథ్నంలో ఉంది. పర్పంచవాయ్పత్ంగా శాసీత్ర్య

సాహితాయ్నికి అందుబాటులో ఉండటం సప్షట్మైన సాకష్య్ం. బెర్జిల్, ఇరాన్, ఇండోనేషియా, రషాయ్

మరియు మెకిస్్కో కూడా ఈ డేటాబేస్ విసత్ృతంగా ఉపయోగించుకుంటునాన్యి.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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పర్చురణకరత్లు ఎగతాళి చేయకుండా ఇంకా పూరిత్ ఉదిర్కత్తలను మరియు అనాయ్యారిజ్్తమయిన

లాభాలను పర్తిబింబిసూత్ అలెగాజ్్ండార్ను మించిపోయారు. పర్చురణకరత్లు పర్తిఫలానికి అరుహ్లు, కానీ

తగని కాపీరైట్ పర్కటనలు మరియు ఇతర చటట్పరమైన రహసయ్ విషయాలు వారి పర్సుత్త నైతిక

సిథ్తిని చాలా సందిగద్ముగా చేసాయి. వారు ఆమెపై నూయ్యార్క్ లో దావా వేసారు ఆమెకి అందులో

లకష్ల డాలరల్ జరిమానాతో పాటు నిరల్కష్య్ తీరుప్ కూడా ఎదురైంది. ఆమెకు కోరుట్నుంచి ఆదేశాలను

వచాచ్యి, డొమైన్ పేరుల్, ఇంటరెన్ట్ సరీవ్స్ లాంటి వాటిని తొలగించాలి. వేరే కేసులు పెండింగోల్

ఉనాన్యి.

నేను అలెగాజ్్ండార్ని ఎపుప్డూ కలుసుకోలేదు. తనను తెలిసిన కొందరు మితుర్లు నాకు ఉనాన్రు, కానీ

మేము ఎపుప్డూ మాటాల్డలేదు. నేను ఒకసారి తనని యూటూయ్బ్ోల ఇంటరూవ్య్ చేయడం

చూసాను. ఆమె చాలా భయపడింది ఇంకా చాలా చినన్ వయసుక్రాలు. ఇంకా చాలా తెలివైనది.

...

ఏపిర్లోల్ ఎనిమిది టెరాబైటల్ సామరధ్య్ం కలిగిన ఎనిమిది డిస్క్ డెర్ౖవ్స్్ ను నేను తీసుకొచాచ్ను. ఆ

డిసుక్లలో అంతా మానవ పరిజాఞ్నం లేదా కనీసం గణనీయమైన భాగంలో మానవ పరిజాఞ్నం

గురించి ఉంది. అందులో సైన్స్్-హబ్ ముఖయ్మైన భాగంగా ఉంది. నేను డేటాను రెండు డిస్క్

శేర్ణులకి తరలించాను. పర్తి డిస్క్ శేర్ణికి ఎనిమిది డెర్ౖవుల్ ఉనాన్యి మరియు నేను అమరిచ్న రెండు

డెర్ౖవులను కోలోప్యాను అయినా డేటాను కోలోప్లేదు. ఈ పర్కిర్య కొనిన్ నెలలు పటిట్ంది. నేను

డేటాను పరిశీలించడంలో మరి కొనిన్ నెలలు గడిపాను. నేను శేర్ణులను నా కారాయ్లయంనుంచి

మరొక సాథ్నానికి తరలించాను.

ఈ డేటా పరిశీలనలో నా ఉదేద్శయ్ం ముందు పర్భుతవ్ పార్జెకుట్ పనుల కోసం. నేను డేటాబేసున్ ఒక

పరివరత్న పర్యోజనం కోసం ఉపయోగించుకునాన్ను: పబిల్క్ డొమైనోల్ వాయ్సాలు వాసత్వానికి

ఉనాన్యని మరియు దానిని విసత్ృత పర్చారం కోసం పబిల్క్ డొమైనోల్ ఉనన్ ఆ భాగాలను

సంగర్హించడం కోసం దీనిని పరిశీలించడం.

పర్జలు తమ నమమ్కానికి మదద్తిచిచ్, సమరిథ్ంచుకోవడం నాకు ముఖయ్ం అనిపించింది. కాబటిట్, నేను

టివ్టట్ర్ లో నేను పర్పంచానికి ఏమి చేసుత్నాన్ను, ఎందుకు చేసుత్నాన్ను తెలియజేసాను. ఇది నేను

చెపాప్లిస్్న అవసరం ఉంది. నేను ఈ టీవ్టల్ను ఈ పుసత్కంలో అనుబంధం వలె జోడించాను.

డిసెంబరులో మా పర్భుతవ్ పరిశోధనల రచనలను నేను వార్సాత్ను అని నేను వాగాద్నం చేశాను, కానీ

నేను రాయలేదు. దానికి బదులుగా, నేను గాంధీ సాక్న్ పై పని చేశాను, అనేక సంవతస్్రాలుగా నా

మనసుస్్లో తిరుగుతూ ఉనన్ ఒక వారత్ను గురించి చింతించాను.

ఆ పదం "కోడ్ సవ్రాజ్." నేను ఆ పదానిన్ ఎలా పొందాను అనేది సుదూర పరిధి. మొదలు ఆ దారి

వాషింగట్న్ D . C . యొకక్ తడిభూములలో ఏరప్డింది. వాషింగట్న్ D.C. లో నాలుగు సరిహదుద్

బదిద్ంపులలో 15 సంవతస్్రాలు గడిపాను. నాకు ఈ నగరం చాల ఇషట్ం, కానీ నేను తపిప్ంచుకొని

ఉనన్పుప్డు ఎలల్పుప్డూ సంతోషంగా ఉనాన్ను. 2007 లో నేను మళీళ్ తపిప్ంచుకునాన్ను.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్

136



ఫెడ్ ఫిల్క్స్్, చలనచితార్లలో నేను గడిపిన సమయంఫెడ్ ఫిల్క్స్్, చలనచితార్లలో నేను గడిపిన సమయం

పార్పయ్త చటట్ం మేకింగ్ నేను పబిల్క్ రిసోర్స్్ సాథ్పించినపుప్డు పని పార్రంభించిన సమయంలో

కనుగొనన్ది. నేను 1990 లలో చటట్ం చేయడం గురించి ఆలోచించాను, కానీ ఇది చాలా

కషట్మనిపించింది, కాబటిట్ పేటెంట్ మరియు SEC వంటి పెదద్ డేటాబేసల్లో నేను దృషిట్ సారించాను.

కానీ, వాషింగట్న్, D.C. లో జాన్ పోడెసాత్తో తన పర్ధాన సాంకేతిక అధికారిగా కొనిన్

సంవతస్్రాలు అమెరికన్ పోర్గెర్స్ కేందర్ంలో పనిచేసిన తరువాత నేను జాన్ తో మాటాల్డుతూ, నేను

చినన్ లాభరహిత సంసథ్ను నడపటంలో నాకు మరింత సమరథ్త ఉంది. నేను కాలిఫోరిన్యాకు తిరిగి

వెళాల్ను, నా సేన్హితుడు టిమ్ ఓరియలీల్ని కలిసి తన పర్ధాన కారాయ్లయంలో ఒక ఆఫీసుని అదెద్కు

తీసుకుంటానని అడిగి పని మొదలుపెటాట్ను. అది 2007లో జరిగింది.

మొదట, నేను ఏమి చేసుత్నాన్నో నాకు తెలిసేది కాదు. నేను అధిక సమయం వీడియోలో పని చేసాను,

వేలాది ఫెడరల్ వీడియోలను కాపీ చేసి, మా "ఫెడ్ిఫ్లక్స్్" కారయ్కర్మంలో భాగంగా పోస్ట్ చేయడానికి

నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్ లో వాలంటీరల్ను పంపాను. మరింత సమాచారం కోసం నేషనల్ టెకిన్కల్

ఇనఫ్రేమ్షన్ సరీవ్సోత్ ఒక జాయింట్ వెంచరున్ ఏరాప్టు చేసాను, వారి VHS, బేటాకామ్ మరియు

యుమాటిక్ టేపులను నాకు పంపించమని వారికి చెపిప్, డిజిటైజ్ చేసిన వీడియోల యొకక్ డిస్క్ డెర్ౖవ్

తో నేను వాటిని డిజిటైజ్ చేసి వాటిని తిరిగి పంపించాను అది పర్భుతావ్నికి కాణీ ఖరుచ్లేకుండా.

ఉచిత సహాయం.

నేను అది పార్రంభించిన తరువాత, రకష్ణ ఉప కారయ్దరిశ్గా ఒబామా నియమించిన ఒకరిని

కలిసాను. సైనయ్ంలో వీడియోల గొపప్ డాటాబేస్ మరియు పనిలో ఉనన్ ఒకరి DVD లను

కతిత్రించుటకు రంగంలోకి పంపటానికి వీలు కలిప్ంచే వయ్వసథ్ను కలిగి ఉంది. ఈ వీడియోలలో

అధికభాగం శికష్ణా చితార్లు మరియు చారితర్క సామగిర్ల గురించి, వీటిలో ఏవియేషన్ యొకక్ గొపప్

చరితర్ ఉంది. నాకు 800 డీవీడీ లను పంపించినటుల్గా వారికి చెపాప్ను. అందులో కొనిన్ పాత సైనిక

చితార్లు విదుయ్తుత్ పనులు ఎలా యూటూయ్బ్ోల బాగా పార్చురయ్ం పొందాయి అనే దాని గురించి

ఉనాన్యి ఇంకా నేను వీకష్కుడిని నమోదయిన తరగతి కంటే ఎలా నిరిద్షట్ వీడియో ఆ విభాగానిన్

ఎంత బాగా వివరించిందనే దాని గురించి వాయ్ఖాయ్నాలు చేసూత్ ఉంటాను. మేము 6,000

వీడియోలతో ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ మరియు యూటూయ్బ్ోల 72.3 మిలియనల్ వీకష్ణలు వచాచ్యి.

నేను ఈ పర్భుతవ్ వీడియోలను పోస్ట్ చేయడం పార్రంభించినపుప్డు, నా యూటూయ్బ్ ఛానెల్

"కంటెంట్ ఐడి" పోలికలను పొందడం మొదలయియ్ంది. కంటెంట్ నిరామ్తలు తమ సొంత

వీడియోలను అపోల్డ్ చేసినపుప్డు, ఒకవేళ వారిది ఒక పెదద్ మీడియా అవుటెల్ట్ అయితే, మొతత్ం లేదా

భాగంలో ఒకేలా ఉనన్ ఏవైనా ఇతర వీడియోల కోసం సిసట్మ్ ను శోధించడానికి యూటూయ్బ్ున

సూచించగలరు. ఒకవేళ పోలికలతో ఉంటే, కంటెంట్ నిరామ్త ఇతర వయ్కుత్ల యొకక్ వీడియోను

ఫాల్గ్ చేయగలడు మరియు అధికారిక ఉపసంహరణ నోటీసును జారీ చేయవచుచ్.

అందులో ఒక ఉపసంహరణ నోటీసులోల్ మీరు పొందితే, మీరు "కాపీరైట్ సూక్ల్" కి వెళేళ్ వరకు

(ఇందులో చటట్పరమైన లేదా కానీ అనేక పర్శన్లకు సమాధానానిన్ కలిగి ఉంటుంది) వరకు మీరు

మీ ఖాతా నుండి లాక్ చేయబడతారు. మీరు కాపీరైట్ సూక్ల్ నుండి పటాట్ పొందినటల్యితే, మీరు

మీ ఖాతాలోకి తిరిగి అనుమతించబడతారు, కానీ మీ చటట్పరమైన పరిషాక్రం అయేయ్ వరకు అది

తకుక్వ అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. మీరు నోటీస్ పొంది మూడు కనాన్ సెట్ర్ౖక్ లను

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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రకిష్ంచుకోలేకపోతే, మీ ఖాతా రదుద్ చేయబడింది. మీరు సెట్ర్ౖక్ పొందినపుప్డు, ఆ సమయంలో మీరు

ఇతర పారీట్కి అధికారికంగా చటట్పరమైన నోటీసు అయిన కౌంటర్ నోటీసుతో ఉపసంహరణ

నోటీసును నిరోధిసాత్రు. ఆ సమయంలో, వారు మిమమ్లిన్ కోరుట్కు తీసుకొసాత్రు, ఎందుకంటే మీరు

వారి సంభావయ్ ఆసిత్ని తొలగించటానికి నిరాకరించారు.

నేను ఎదురొక్నన్ సమసయ్ ఏమిటంటే, అనేక వందల పర్చురణకరత్ల తమ హకుక్లను

ఉలల్ంఘించినటుల్ ఏవైనా మాయ్చుల్ పబిల్క్ డొమైనోల్ ఇపప్టికే ఉంటే (ఏదో ఒక సందరభ్ంలో పర్భుతవ్

దృశయ్ం చితర్ం, కానీ ఒక నెటవ్ర్క్ కూడా ఇదే విషయానిన్ చితీర్కరించవచుచ్). చాలావరకు

సమయాలలో నేను అధికారం ఉలల్ంఘనం అను అనేది ఎదురొక్నన్ సమసయ్, లోను చెయయ్డానికి

అధికారం ఎవరు అనేది గురించి ఆ పర్చురణకరత్ ఘోరంగా భావించి ఉండు వచుచ్, లేక దానిని

ఉపయోగించడానికి నిరంతర అధికారానిన్ వారి పర్భుతావ్నికి అందించి ఉండు వచుచ్ . మరో

విధంగా చెపాప్లంటే, ఇవి U.S. పర్భుతవ్ం యొకక్ రచనలు.

మొదటి కొనిన్ సంవతస్్రాలుగా నేను వీడియో పోస్ట్ చేయడం పార్రంభించాను, ఈ తపుప్డు

వాదనలను నెగగ్టంలో అధిక సమయం గడిపాను. 2011 నాటికి, నేను 5,900 వీడియోల మీద

325 కంటెంట్ ఐడి వాదనలను తిపిప్ కొటాట్ను. అందులో కేవలం రెండు కాపీరైట్ ఉలల్ంఘనలు

ఉనాన్యి: థాయాల్ండ్ గురించి 1927 మూకీ చితర్ం మరియు 1940 టైమ్, ఇంక్. ఈ చితార్లను

ఆరెక్ౖవ్ోల దాత నిబంధనతో జమ చేయబడింది. మిగిలినవనిన్ ఉచితం మరియు సప్షట్ంగా ఉనాన్యి.

నేను నా ఫలితాలను అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్ల పురాతనపతర్ నిపుణుడైన డేవిడ్ ఫెరియోరోకు రాసి

పంపాను.

2011 మొదలు, ఛానల్ నిషేధాలు లేక చాలా పర్శాంతంగా ఉంది, వాటిని లకష్లాది మంది కొనసాగి

ఉపయోగించారు. మేము 2014 బాబ్ హోప్ కిర్సమ్స్ వేడుకల కారయ్కర్మంలో ఒక సంఘటన

జరిగింది. హోప్ మరణించిన తరావ్త, వీడియో కంపెనీని నిరవ్హించినవారు మనతో

తిరసక్రించారు. బాబ్ హోప్ కిర్సమ్స్ వేడుకలను జరపడానికి పర్భుతవ్ం పరిమిత హకుక్లను మాతర్మే

పొందిందని ఆయన అనాన్రు. ఇది వియతాన్ంలో ఆరీమ్ సాథ్వరంపై గొపప్ పర్భుతవ్ వయ్యంతో ఉతప్తిత్

చేయబడినపప్టికీ, నేను పర్భుతవ్ముతో పార్రంభ ఒపప్ందమును కుదురుచ్కోలేకపోయాను కాబటిట్ ఆ

వీడియోను తొలగించాను.

నేను 2007 లో ఛానలున్ సృషిట్ంచినపప్టి నుంచి, పర్జలు ఫెడ్ ఫిల్క్స్్ పై 207,066,021 నిమిషాలు

గడిపారు. అది 394 సంవతస్్రాల వీకష్ణ సమయం, అంతకుముందు దుముమ్పటిట్ ఉనన్ వీడియోలకు

ఇంత యోగం పటిట్ంది.

మై ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్్ (నా కనీన్టి దీవ్పం)మై ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్్ (నా కనీన్టి దీవ్పం)

డిసెంబర్ లో కాపీరైటు సూక్ల్ కు ననున్ పంపించడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఈ సారి "చారెల్స్ గుగెగ్న్

హీమ్" చేత నిరిమ్ంచబడిన "ఐలాండ్ ఆప్ హోప్, ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్్" అని పిలవబడే

చలనచితార్లపై ఒక అధికారిక ఉపసంహరణ నోటీసు పంపబడింది. ఎలిల్స్ ఐలాయ్ండ్ మరియు

ఇమిగేర్షన్ గురించిన అందమైన కథను అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్ల(యునైటెడ్ సేట్ట్స్్)కు చెందిన

జీన్ హాకమ్న్ దావ్రా వివరించబడింది అలాగే ది నేషనల్ పార్క్ సరీవ్స్(The National Park

Service) చే చూపబడింది. నేషనల్ టెకిన్కల్ ఇనఫ్రేమ్షన్ సరీవ్స్(National Technical
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Information Service) సాంఖీయ్కరణ(digitize) చేయడానికి వీడియో టేప్ ను నాకు పంపిన

తరువాత నేను ఆ వీడియోను 2008 లో ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచాను. ఆ వీడియో 80,000 వీకష్ణలను

పొందింది. ది నేషనల్ పార్క్ సరీవ్స్(The National Park Service) ఈ సినిమా గురించి నేను

ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో ఉంచిన నకలును సూచించేలా మరియు అధాయ్పకులు దానిని తమ

తరగతులలో ఉపయోగించాలి అని పోర్తస్్హిసుత్ంది.

ఈ ఉపసంహరణ నోటీసు వాషింగట్న్ సాంఘిక కరత్ నుంచి వచిచ్ంది. ఆమె ఒక నిరామ్త కుమారెత్,

అతని మరణానంతరం తనే సంసథ్ను నడుపుతునాన్రు. మేము నాణయ్తలేని కాపీని ఆనెల్ౖనోల్

పర్దరిశ్ంచడం దావ్రా ఈ పనిని అపవితర్ం చేసుత్నాన్మని, నేషనల్ పార్క్ సరీవ్స్ నిరవ్హించిన

థియేటరల్లో మాతర్మే చూపించాలని మొండి పటుట్ పటిట్ంది. దానిని ఉచితంగా ఆనెల్ౖన్ లో పెటట్డం

దావ్రా నేషనల్ పార్క్ సరీవ్స్ నుంచి డబుబ్ తీసుకుంటునాన్నని నిందమోపింది.

దీనికి నిరామ్త మరియు దరశ్కతవ్ం గుగెగ్న్ హీమ్(Guggenheim) అని మరియు నేషనల్ పార్క్

సరీవ్స్ చే సమరిప్ంచబడిందని చెపిప్న ముగింపు మాటలను నేను జాగర్తత్గా గమనించాను. నేను నా

కాపీరైట్ సూక్ల్ ని పూరిత్ చేసాను. ఆ వీడియోను పర్జా వీకష్ణలకు అందకుండా రెండు చోటల్లో,

యూ టూయ్బ్ మరియు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవల్ నుంచి తొలగించాను. అపారధ్ం చేసుకునన్ందుకు

కష్మాపణ అడిగాను. కానీ, నేను కలవరపడాడ్్ను.

ఈ వీడియోను గుగెగ్న్ హీమ్ పొర్డకష్న్ వాళుళ్ అమెజాన్ లో వికర్యిసుత్నటుల్ నేను వినాన్ను. అందువలల్

నేను నా కోసం ఒక కాపీని కొనుకునాన్ను. అపుప్డు, నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్స్్ లో పని చేసుత్నన్ డేవిడ్ ఫేరెరో

కు ఒక సందేశం పంపించాను. అతను తన చలన చితర్ విభాగానికి దానిని పంపించారు.

ఎందుకంటే, అలా జరిగిన ఒక వారం తరావ్త సీనియర్ ఆరెక్ౖవిస్ట్ నుండి నాకు సందేశం వచిచ్ంది.

అందులో అతను నేషనల్ పార్క్ సరీవ్స్ తో ఒపప్ందం చేసుకునన్ ఒక కాపీని జతచేశారు. ఇది అదెద్కు

మరియు చితర్నిరామ్తకు ఉదేద్శించినదని కానీ "పనిపై ఎలాంటి హకుక్లు లేవని" సప్షట్ంగా

పేరొక్నాన్డు. అంతే కాదు, చలనచితర్ నిరామ్ణ సంసథ్ పనున్ నిధుల కింద 325,000 డాలరుల్

చెలిల్ంచింది. ఇంకా బాగా చెపాప్లంటే, అమెరికన్ ఎక్స్్ పెర్స్ నుంచి ఈ చితర్ నిరామ్ణంలో

సహాయపడటానికి బహుమతిని అందుకునాన్రు. వారు అమెజానోల్ కూడా వికర్యిసుత్నాన్రు, కాపీరైట్

ను వకాక్ణించడం దావ్రా మరింత ఆదాయానిన్ పొందుతునాన్రు.

మరో విధంగా చెపాప్లంటే, వారు నాకు పంపిన ఉపసంహరణ నోటీసు శూనయ్ంగా మరియు ఖాళీగా

ఉంది, అందులో కాపీరైట్ లేదు. యూటూయ్బ్ వారి పార్రంభ ఉపసంహరణను ఆమోదించడానికి

ముందు, నిరామ్తలు ఈ చితర్ం యొకక్ నిజమైన యజమానులు తామే అని పర్మాణం చేశారు. వారు

ఒకవేళ తపుప్డు తొలగింపు నోటీసు సమరిప్ంచినటెల్ౖతే వారు పర్మాణం కింద చటట్పరమైన

జరిమానాలు ఎదురొక్వలసి ఉంటుందని తెలుసు. వాసత్వానికి, వారు వారి కాపీరైటున్ నేను

ఉలల్ంఘిసుత్నాన్నని చెపుప్కునే ఐదు చటాట్ల పెటెట్లను తనిఖీ చేయవలసి వచిచ్ంది. బహుశా వారు

కేవలం మూరుఖ్లు, కానీ ననున్ నేరసుత్డిగా పిలిచి వారు చాలా ఇబబ్ందులకు గురిచేసారు. నేను

దానిని అభినందించలేను.

నాకు కాంటార్క్ట్ పంపడంతో పాటు, అదనంగా నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్స్్ వారు నాకు HD వీడియో ఫైల్ ను

పంపిసుత్నటుల్ చెపాప్రు. యూటూయ్బ్ మరియు ఆరెక్ౖవ్ విడియోస్ ను నేను మళీళ్ ఆనెల్ౖన్ లో ఉంచాను

ఇంకా అమెజాన్ DVD రిప్ ను తీసి పోస్ట్ చేసాను. అపుప్డు నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్స్్(National
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Archives) నుంచి డిస్క్ డెర్ౖవ్ వచిచ్ంది, ఆ డిస్క్ డెర్ౖవ్ లో 163 గిగాబైట్ ఫైలులో 28 నిమిషాల

వీడియో ఉంది. ఈ వీడియో ఎంత నాణయ్తతో ఉందో అదే నాణయ్తతో మీరు పొందుతారు. నేను ఆ

వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశాను. కుదించని హై-డెఫినిషన్ వీడియో ఫైల్ ను ఉపయోగించి 276

చితార్లను బయటకి తీసాను. ఆ చితార్లను నేను కాపీరైట్-రహిత సాట్క్ ఫుటేజ్ గా Flickr లో పోస్ట్

చేసాను. ఇది జాతీయ భాంఢాగారం(National Archives) సిబబ్ందికి నచిచ్ంది. వారికి

నూతనమైన మరియు ఆసకిత్కరమైన ఉపయోగంగా అనిపించింది. నేను జాతీయ

భాంఢాగారం(National Archives) తో కలిసి పనిచేయడం కొనసాగించాను. వారు ఈ

చలనచితర్ం నుంచి డిజిటైజ్ చేసిన ఈ ఉపపర్మాణ ముదర్ణలను మరింత పెంచుకోవచచ్ని చెపాప్రు.

చాలా మంది పర్చురణ హకుక్(copyright) అనేది ఒక పార్చీన సమసయ్గా భావిసాత్రు. బైనరీ

పర్తిపాదన లో "యజమాని" కి అనాయ్యం చెయయ్డం దావ్రా "వారి" కంటెంట్ ను

ఉపయోగించుకోవడం. నా అనుభవం తపప్యియ్ంది, చాలామంది వయ్కుత్లు తమది కానీ విషయానిన్

తమదని అనే వారి పర్చురణ హకుక్ల వాదనలు పరిశీలనకు గురి కావడం చాలా ముఖయ్మైనది.

పర్తేయ్కంగా ఎకక్డ బలమైన సాకష్య్ం ఉందో ఆ పని పర్భుతవ్ పని అయి ఉంటుంది.

ఆకసిమ్క కాంగెర్స్ సమావేశం యొకక్ విడియో ఆరెక్ౖవ్ (The Accidental Congressionalఆకసిమ్క కాంగెర్స్ సమావేశం యొకక్ విడియో ఆరెక్ౖవ్ (The Accidental Congressional

Video Archive)Video Archive)

నేను నిజానికి FedFlix లోకి తిరిగి చేరాను. కాంగెర్స్ సమావేశాల వీడియోలపై పార్రభంలో నాకు

ఆసకిత్ ఉండేది. నేను జాన్ పోడెసాత్ తో పనిచేసినపుప్డు, రెండు సంవతస్్రాలు సమయం వెచిచ్ంచి

"ఐ-సాప్న్" పథక రచన చేశాను, అందులో అనిన్ కాంగెర్స్ సమావేశాలను ఆనెల్ౖన్ లో నాణయ్త తో

పర్సారం చెయాయ్లనేది నా తపన. నేను ఈ విషయానిన్ నొకిక్ చెబుతూ సీప్కర్ నానీస్్ పెలోసీకి

నివేదికలను పంపించాను మరియు సభ యంతార్ంగానిన్ చాలాసారుల్ కలిసాను .

2010 లో రానునన్ కాంగెర్షనల్ రిపబిల్కన్ మెజారిటీతో నేను మాటాల్డాను. కాంగెర్స్ వీడియోలను

ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచటానికి సహాయం చేయమని కోరాను. సభాధయ్కుష్డు జాన్ బోహెన్ర్ కారాయ్లయంలో తన

మొదటి రోజు పనిగా ఆనెల్ౖనోల్ పరిపూరణ్మైన ఆరెక్ౖవ్(archive) ను ఉంచడానికి పరయ్వేకష్ణ కమిటీకి

సహాయం చెయాయ్లని అడుగుతూ నాకు ఒక లేఖ పంపారు. హౌస్ సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే

వారు పంపిన సమావేశాలు మరియు లిపయ్ంతరాలు నాకు అందాయి. అనేక ఇతర పర్దేశాలోల్ ఉనన్త

నాణయ్త గల వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో పాటు వినలేని వారి కోసం శీరిష్కలను ఎలా జోడించాలో

వారికీ నేరాప్ను. దీనివలల్ మనము అనిన్ పర్సుత్త సమావేశాల యొకక్ అధిక నాణయ్మైన సమాచారానిన్

కలిగి ఉనాన్ము, ఇది హౌస్ లో మొదటిసారి జరుగుతునన్ది..

హౌస్ తో నా ఒపప్ందం కూడా హౌస్ ఓవరెస్్ౖట్ కమిటీ యొకక్ ఆరెక్ౖవ్ ను పొందడానికి నాకు

అనుమతి లభించింది, కానీ నేను హౌస్ పర్సార సూట్డియోకి వెళిల్ సహాయం అడిగినపుప్డు వారు వేరే

ముఖయ్మైన విషయాలలో తీరికలేకుండా ఉనాన్మని అని నాకు చెపాప్రు. నేను బహుశా డేటాను

సవ్చఛ్ందంగా నకలు చేయగలనని చెపాప్ను. కానీ వారు ఇవనీన్ ఒక వృతిత్పరమైన పదద్తిలో

ఉనాన్యని వాటిని నేను నిరవ్హించలేనని చెపాప్రు. నేను సముదాయించాక (కమిటీ ఛైరమ్న్ నుండి

ఒక ఫోన్ కాల్ తరువాత) ఒక టెస్ట్ డిస్క్ ను పంపిసాత్మని, నేను దానిలో సమాచారానిన్
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చదవగలనేమో చూడమనాన్రు. వీడియో విషయానికి వసేత్, నేను టరిన్ప్ టర్క్ లో పడిపోలేదు ఇంకా

నేను నిజంగా వారి డిసక్ల్ను చదవగలిగాను!

తరువాత వినోదభరితమైన సంఘటన జరిగింది. హౌస్ బార్డాక్స్ట్, ఫెడరల్ ఎకెస్్ప్ర్స్ దావ్రా 50

బూల్-రే DVD డిసుక్ల్ ఉనన్ ఒక చినన్ సంచిని నాకు పంపింది. నేను దానిని తెరిచి చూశాను. నాకు

కావలిస్్న హౌస్ పరయ్వేకష్ణ డేటా మాతర్మే కాకుండా ఇతర కమిటీల డేటాతో పాటు 600 గంటల

పాటు పర్సారం అయేయ్ నాణయ్త వీడియో చినన్ సంచిలో ఉంది.

నేను వెంటనే వెళిల్ ఆరు బూల్-రే రీడర్స్్ ను కొనుగోలు చేసి, నా కంపూయ్టర్(Mac Desktop)

సహాయంతో ఒకే సారి ఆరు డిసక్ల్కు ఆ డేటాను నా డిసక్ల్లోకి సమాచారానిన్ కాపీ చేసుకొని ఆ

రాతేర్ ఆ డిసక్ల్ సంచిని కొరియర్ దావ్రా వాషింగట్న్ కి తిరిగి పంపాను. మరుసటి రోజు వారికి ఫోన్

చేసి కృతజఞ్తలు చెపాప్ను. వాళల్ దగగ్ర ఇంకా ఏమైనా ఉనాన్యా అని సాధారణంగా అడిగాను.

"అవును, మా దగగ్ర ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉనాన్యి. అవి కూడా మీరు కావాలనుకుంటునాన్రా?

"అని అడిగి నాకు మరో చినన్ సంచి(binder)ని పంపించారు.

వారు ఆ వేసవికాలమంతా అలానే చాలా డిసక్ల్ను పంపిసూత్నే ఉనాన్రు. నేను వాటిని నకలు

తీసుకొని వాటిని తిరిగి వెనకిక్ పంపించాను. ఇవనీన్ పూరత్యాయ్క, నేను వాషింగట్నిక్ ఒక టికెక్టున్

కొనుగోలు చేసాను. తరువాత వారి దగగ్ర ఇంకా ఏమైనా ఉనాన్యా అని అడిగాను. వారు డిస్క్

డెర్ౖవుల కటట్ను సామగుర్లు ఉనన్ అలామ్రాకు వెనుక భాగంలో ఉంచారు. అపుప్డు నేను ఫెడ్ఎక్స్్

దుకాణం నుంచి పాయ్కింగ్ టేప్ మరియు బాకుస్్లను తీసుకొని వచిచ్ రేబర్న్ భవనం యొకక్

భూతలానికి(basement) తీసుకువెళాల్ను. వాటనిన్టినీ తరలించడానికి పాయ్క్ చేశాను.

వేసవి చివరి నాటికి, 14,000 గంటల కాంగెర్స్ సమావేశాల వీడియోలు నా వదద్కు చేరాయి. నేను

ఇంకా నా పర్ణాళికల గురించి చరిచ్ంచడానికి సీప్కర్ యొకక్ జనరల్ కౌనెస్్ల్ తో సమావేశంలో

పాలొగ్నాన్ను. నేను కాంగెర్స్ ను 2.4 గిగాబైట్ లైన్ తో కాపిటల్ భవన యొకక్ భూతలం నుండి

నేరుగా C-SPAN లోకి ఆపై ఇంటరెన్ట్ లోకి వెనెన్ముక లాగా వరుసగా జోడించి అందుబాటులో

ఉంచడానిన్ పర్తిపాదించాను. 48 ఉభయ సమావేశాలను దేశవాయ్పత్ంగా పర్సార నాణయ్త గలిగిన

పర్తయ్కష్ పర్సారం దావ్రా వీడియో చూడటానికి అవకాశం కలిప్సుత్ంది. అదే సమయంలో, అలా

చేయడం దావ్రా, కాంగెర్స్ యొకక్ కారయ్కలాపాలు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్, యూటూయ్బ్, అలాగే సాథ్నిక

వారాత్ సేట్షనుల్ మరియు ఇతర కాంగెర్స్ సమావేశాలను చూడవచుచ్.

నేను పర్తేయ్క హార్డ్్ వేర్ ఎనోక్డరుల్ మరియు ఇథరెన్ట్ సివ్చుల్ కొనుగోలుకు $ 42,000 ఖరుచ్ చేసాను,

ఇవి ఇతర పర్యోజనాలను కొరకు కొనుగోలు చేశాను మరియు వాటిని ఒక రాక్ లో పెటిట్ ఆ

అమరిక యొకక్ ఛాయాచితార్లను నేను తీసుకునాన్ను. పర్భుతావ్నికి వీటికి ఎటువంటి వయ్యం

కాలేదని వివరించాను, హార్డ్్ వేర్ ముందే ఉనన్ది, ఈ మొతత్ం పనిని 90 రోజులోల్ చెయాయ్లి. ఇది

ఇపుప్డు పని చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉంది.

మాకు అమెరికా సంయుకత్ రాషట్ర్(U.S) కాపిటల్ భవన భూతలం యొకక్ ఖచిచ్తమైన సాథ్నం కూడా

తెలుసుకుని అకక్డినుండి ఫైబర్ ను వీడియో పర్సార సూట్డియోకు అనుసందానం చేసాము. మా

సమావేశం సెపెట్ంబరు 2011 లో జరిగింది. కాంగెర్స్ యొకక్ రెండవ సమావేశం చైతనయ్వంతమైన

వారి యజమాని నాయకతవ్ంలో పురోగమిసుత్నన్ ఒక కొతత్ శకం పురోగతిని పార్రంభించటానికి
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జనవరి 2012 నాటికి వాటిని అమలు చేయాలని సిబబ్ందికి చెపాప్ను. అమెరికాలోని వారత్లు

సేకరించే గదులలో నేరుగా ఉనన్త-సాథ్యి వీడియోని బదిలీ చేసేత్ దేశంలోని పర్తి సాథ్నిక టీవీ సేట్షనోల్

వారు పర్దరిశ్ంపబడతారని వారికి చెపాప్ను. నేను అందరికీ లాభదాయకంగా ఉండే పబిల్క్-పెర్ౖవేట్

భాగసావ్మయ్ం అని దీనిని పేరొక్నాన్ను.

నేను కారాయ్లయంలో ఉనన్పుప్డు, హౌస్ పర్సార సూట్డియో సీప్కర్ సిబబ్ందికి అనుకోకుండా కాంగెర్స్

యొకక్ అనిన్ పతార్లను పంపిందని పర్తేయ్కంగా చెపాప్ను. నేను ఒకే కమిటీలో పని చేసుత్నాన్నని వారు

భావించినపప్టి నుండి వారికి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. నాకు ఈ అంశంపై ఎటువంటి అధికారిక

నిరవ్హణ ఒపప్ందం లేనందున సమాచారం పర్భుతవ్ం యొకక్ మరియు పర్జలకు సంబంధించిన

పనుల సమాచారానిన్ నేను పర్చురిసేత్ ఎవరికీ అభయ్ంతరం లేదు. నేను వాటి కోసం నిరిమ్ంచిన

అలామ్రా ఛాయాచితార్లను మరియు వయ్వసథ్ గురించిన వివరణాతమ్క పటాలు మరియు పటిట్కలు

వారికే వదిలేసాను.

మంచిది, ఇటువంటి కారయ్కేష్తర్ం ఒక ఆసకిత్కరమైన విషయం. వరీజ్్నియాలో నిరిమ్ంచిన కాంగెర్స్

గర్ంధాలయం విసత్ృతమైన (ఖరీదైన) ఆడియో-వీడియో సౌకరయ్ం కలిగి ఉంది. పర్సార సూట్డియోలో

మరియు పరిపాలనా అధికారసావ్మయ్ంలో హౌస్ విసత్ృతమైన సిబబ్ందిని కలిగి ఉంది. గర్ంథాలయ

సిబబ్ంది ఇవనీన్ తమ పని మరియు వారు చివరికి ఈ పనే చేయబోతునాన్మని చాలా గటిట్గా

భావించారు. లేదా వారు నిజంగా పని చేయడం పార్రంభించిన తరవాత ఒకసారి బాగా

చేయబోతునాన్మని భావించారు. సప్షట్ంగా ఏ సందరభ్ంలో అయినా, నేను ఈ పనిని చేయాలని

వాళుళ్ కోరుకోలేదు.

కాబటిట్, వారు ననున్ ఈ పని నుండి పూరిత్గా తొలగించారు. హౌస్ ఆఫ్ అడిమ్నిసేట్ర్షన్ కమిటీ ఛైరమ్న్

కాంగెర్స్ లునెగ్ర్న్, నేను ఏ విధమైన సమాచారానిన్ కలిగి ఉండకూడదని ఒక ఉతత్రువ్ జారీ చేసింది.

ఈ గర్ంథాలయం చాలా తకుక్వ - బాయ్ండ్ విడ్త్ సీట్ర్మింగ్ పరిషాక్రానిన్ సాథ్పించింది మరియు మొతత్ం

ఆరెక్ౖవ్ ను బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉంచకుండా పర్తేయ్క శర్దధ్ తీసుకుంది. ఇది వారు గతంలో

చేసుత్నన్ దాని కంటే మెరుగైనదే కానీ ఇది ఏమీ అంతగా లేదు మరియు ఇపప్టికీ చాలా చెడడ్్ది. నాకు

పని లేదు మరియు కొంత హార్డ్్ వేర్ మిగిలిపోయింది. ఇది ఆరు సంవతస్్రాల తరువాత సాథ్నిక డంప్

వదద్ ఇ-సైకిల్ంగ్ కు ఇవవ్బడింది. అది పెదద్ వయ్రథ్ం.

నేను సభ పరిపాలన(House Administration) సంఘం కొరకు నాయ్యవాదులతో సమావేశం

అయినపుప్డు అది చాలా అవాసత్విక కష్ణం. వారు ఒక కాగితపు ముకక్ను నా మొహాన కొటాట్రు,

అందులో ఒక ఒపప్ందం ఉంది, అదేమిటి అంటే నేను ఇపప్టికే పొందిన డేటాను

ఉపయోగించుకోవచుచ్, కానీ ఆ కమిటీ యొకక్ వీడియోను విడుదల చేసే ముందు నేను పర్తి కమిటీ

చైరమ్న్ అనుమతి పొందాలి. వారు నేను ఒపప్ందంపై సంతకం చేయాలని కోరుకునాన్రు. నేను

నిరాకరించాను.

ఇపుప్డు నా 14,000 గంటల వీడియో ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో పర్తయ్కష్ంగా ఉంది మరియు నేను ఆ

వీడియోను విశేల్షణ దావ్రా ఇంకా 6,390 కాంగెర్స్ సమావేశాల మెటాడేటాను పొందాను. నేను నా

ఇంటి చిరునామా, ఈ-మెయిల్ మరియు లేఖలు ఇంకా నేను సంతకం చేయని హాసాయ్సప్ద

ఒపప్ందంతో సహా అనీన్ పర్చురించాను.
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మా మీదకి కోరుట్లు FBIని పంపాయిమా మీదకి కోరుట్లు FBIని పంపాయి

వీడియో సరదాగా ఉండేది, కానీ ఇది నా పర్ధాన దృషిట్ కాదు. ఇది చటట్ం. పౌర నిరోధకత యొకక్

లోతైన అధయ్యనానికి దారితీసింది. నేను కేసు చటట్ంతో మొదలు పెటాట్ను, వికేర్త నుంచి U.S కోర్ట్

యొకక్ అనిన్ అపీప్ల్స్్ బాయ్క్ ఫైల్ ని కొనుగోలు చేసి వాటిని ఇంటరెన్ట్ లో పర్చురించడానికి హారవ్ర్డ్్

పొర్ఫెసర్ లారి లెస్ఈగ్ తో పనిచేసాను. మాకు ఆ ఆరెక్ౖవ్ ఖరుచ్ $600,000 అయింది. కానీ

మొదటిసారి ఎలాంటి వయ్యం లేకుండా ఈ అభిపార్యాలూ ఇంటరెన్ట్ లో అందుబాటులోకి

వచాచ్యి. వాటి ఖరీదు కి తగిన యోగయ్త లభించింది.

US కోర్ట్ యొకక్ అపీప్ల్స్్ పై పనిచేసాక, నా దృషిట్ని అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్ల(US) జిలాల్

నాయ్యసాథ్నాలపై మళిళ్ంచాను, అవి "PACER (పర్జల పార్పయ్త కోసం కోర్ట్ ఎలకాట్ర్నిక్ రికార్డ్్స్్)"

అని పిలిచే ఒక వయ్వసథ్ను నిరవ్హించింది, అందులో భాగంగా అవి అందుబాటులో సంకేష్పాలు,

అభిపార్యాలు, డాకెటుల్ మరియు ఇతర సామాగిర్ 8 సెంటుల్ పర్తి పేజీకి తీసుకునేవారు. ఇది నాకు

చాలా తెలివితకుక్వ పని అనిపించింది, అందున నేను PACER డాకూయ్మెంటల్ను

పునరివ్నియోగపరచడానికి ఒక వయ్వసథ్ను సమకూరాచ్ను, ఒక విసత్ృతమైన "PACER పై తరచు

అడిగే పర్శన్లు" అవి ఈ వయ్వసథ్లోని ఆరిథ్క మరియు సాంకేతిక లోపాలను తెలుపుతుంది.

ఇది 2008 లో జరిగింది, మరియు నా ఫోన్ మోర్గింది. ఫోనోల్ MIT విదాయ్రిధ్ సీట్వ్ షుల్ట్జ్్ మరియు

అతని సేన్హితురాలు ఆరన్ సావ్ర్జ్్, ఆ సమయంలో సవ్తంతర్ బలం అనే భావనతో ఉనాన్రు. నాకు

ఆరన్ 12 సంవతస్్రాలుగా తెలుసు మరియు లారి లెసీస్్గ్ ఆశిర్తుడుగా ఉండేవాడు ఇంకా పరిశర్మల

సమావేశాలకు తరచు హాజరు అయేయ్వాడు. ఆరన్ నేను IRS లాంటి అనేక సమసయ్లపై కలిసి పని

చేసాం మరియు ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ కోసం ఓపెన్ లైబర్రీ వయ్వసథ్కై అతను నా మాజి భారయ్ రెబెకాక్

మలాముద్ తో దగగ్రగా పనిచేసాడు.

ఆరన్ ననున్ తరచు అడిగే పర్శన్ల సమూహానిన్ ఇషట్పడాడ్్రు మరియు సాథ్యిలో రీసైకిల్ంగ్

పార్రంభించడానికి లైబర్రీ వయ్వసథ్ను ఉపయోగించాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. సీట్వ్ ఒక సాధారణ

PACER కార్లర్ వార్సాడు మరియు ఆరన్ వాటిని అమలు పరచాలి అనుకునాన్డు. "సాధారణ"

పర్జలు PACER ను ఉపయోగించాలనుకోవచేచ్మో చూడడానికి దేశవాయ్పత్ంగా 20

గర్ంథాలయాలోల్ నాయ్యసాథ్నాలు పర్యోగాతమ్క సేవను ఏరాప్టు చేశాయి. PACER గురించి

అడుగుతూ పర్జల నుండి లేఖలను ఎందుకు వసుత్నాన్యో తెలుసుకోవాలని సమూహపు అధికారుల

తీవర్ ఒతిత్డికి ఇది ఒక విలుల్ లాంటిది. కోరుట్లు ఒక 2 సంవతస్్రాల మాలిమి విచారణ సులభంగా

నిలిచిపోయే చరయ్ కావచుచ్ అని భావించింది.

నేను గమనించింది ఏంటంటే గర్ంథాలయ వయ్వసథ్ని పార్పిత్ంచడానికి కావాలిస్్న పార్మాణీకరణ

"కుకీ" పై ఆధారపడినది అని, దీనరథ్ం లైబేర్రియన్ వారం మొదటోల్ ఒకక్సారి టెరిమ్నల్ కి లాగిన్ చేసేత్

వారం మొతత్ం ఎవరైనా PACER ని ఉపయోగించవచుచ్. ఆరన్ ఇకక్డ ఏంచేసాడు అనేది అరథ్ం

కావడంలేదు, కానీ నేను అనుకుంటాను అతను ఒక మనిషి ని శాకర్మెంటో గర్ంధాలయానికి

వారానికి ఒకక్సారి పంపి ఆ కుకీని కాపీ చేసుకొని తిరిగి తనకి ఇమెయిల్ చేసుకునేవాడు అని. ఎలా

ఐన, తను వారానికి సరిపడ కుకీ ని పొంది మరియు వయ్వసథ్ను కార్ల్ చేయడానికి దానిన్

ఉపయోగించగలిగాడు.
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కొనిన్ నెలల కిర్తం, ఆరన్ తన వదద్ కొంచెం సమాచారం ఉందని, నా సిసట్ంకి లాగిన్ అవవ్డానికి

అనుమతి అడుగుతూ ఒక సందేశానిన్ పంపాడు. నేను సాధారణంగా గెస్ట్ అకౌంట్ అనేది నా సిసట్మ్

ను ఎపుప్డు ఇవవ్లేదు, కానీ ఆరన్ నాకు పర్తేయ్కం కాబటిట్ తనకి అకౌంట్ ఇచాచ్ను మరియు దాని

గురించి ఎకుక్వగా ఆలోచించలేదు. ఒక నెల లేదా తరావ్త తను 900 గిగాబైటల్ సమాచారానిన్

సిసట్మోల్కి ఎకిక్ంచినటుట్ గమనించాను. అది చాలా ఎకుక్వ. కానీ అతను చాలా తెలివైన వాడు, కాబటిట్

నేను పెదద్గా ఆశచ్రయ్పోలేదు.నేను దానిన్ గమనించి రెండో ఆలోచన చేయలేదు ఎందుకంటే మా

దగగ్ర చాలా డిస్క్ సథ్లం కలిగి ఉండే.

అపుప్డు ఫోన్ మోర్గింది. లైనోల్ ఉనన్ది ఆరన్. పర్భుతవ్ం ఆకసిమ్కంగా పర్యోగాతమ్క గర్ంథాలయ

వయ్వసథ్ని నిలిపివేసి, వారు సైబర్ దాడికి గురి అయాయ్రు అని తెలుపుతూ ఒక గమనిక పర్చురించి

FBI కి పిలుపునిచిచ్ంది. వారు మొతత్ం 20 గర్ంథాలయ యతాన్లని మూసివేశారు. వారు హాక్

చేయబడాడ్్రు అని తెలిపారు. ఇచాలా తీవర్మైనది.

…

అపుప్డు రెండు విషయాలు జరిగాయి. మొదటిది, నేని నాయ్యవాదిని సంపర్దించాను మరియు ఆరనిన్

కూడా నాయ్యవాదిని సంపర్దించామని కోరాను. మేము ఎకక్డ తపిప్దము జరిగినది అని

పరిశీలించుకునాన్ం మరియు మేము ఎలాంటి తపిప్దము చేయలేదు అని నా గటిట్ నమమ్కం. మేము

ఎలాంటి ఒపప్ందాలు లేదా సేవా నిబంధనలను ఉలల్ంఘించలేదు. ఖచిచ్తంగా, కోరుట్లు ఒక పర్జా

టెరిమ్నల్ నుండి 900 గిగాబైటల్ సమాచారానిన్ ఎవరైనా పొందుతారని ఊహించలేదు, కానీ నేను

FBI కి చెపిప్నటుల్, "ఇది అధికారులకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించే నేరం కాదు." ఇది పర్జా సమాచారం

మరియు మేము వాటిని పర్జా సదుపాయాలనుంచి పొందాము. మేము ఎలాంటి తపిప్దము

చేయలేదు.

రెండవ విషయం ఏంటంటే, నేను గోపయ్త ఉలల్ంఘనలు జరిగాయా తెలుసుకొనుట కోసం

సమాచారానిన్ గటిట్గ వెతక సాగాను. కోర్ట్ నియమాలకు వయ్తిరేక పతార్లు, సామజిక భదర్త సంఖయ్ల

వంటి వయ్కిత్గత సమాచారం,రహసయ్ సమాచారం అందించేవారి పేరుల్,చటాట్నికి సంబంధించిన

అధికారుల ఇంటి చిరునామాలు,చినన్ పిలల్ల పేరుల్, వైదయ్ పరిసిథ్తుల యొకక్ వయ్కిత్గత వివరాల

ఎపుప్డూ వెలల్డించకూడదని కనుగొనాన్ను.

ఈ పని చేయుటకు నాకు 2 నెలల సమయం పటిట్ంది. తనిఖీల ఫలితాలు వార్యబడాడ్్యి మరియు

జిలాల్ కోరుట్ల 32 పర్ధాన నాయ్యమూరుత్లకు ఆమోదించబడడ్్ లేఖలను పంపడం జరిగింది. వారు

మొదటోల్ తనిఖీలను నిరల్కష్య్ం చేసారు. కానీ, నేను వారికీ పంపుతూనే ఉనాన్ను, మరియు

మూడవసారి నేను నోటీసులు పంపినపుప్డు ఎరర్ సిరాతో పెదద్గా "మూడవ మరియు ఆఖరి గమనిక"

అని ముదిర్ంచను. కొంచం గడుసైన రీతిలో US డిసిట్ర్క్ట్ కోర్ట్ యొకక్ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్కి పంపిన

లేఖ, కానీ అది వారి దృషిట్ని పొందింది.

U.S. శిషట్సభ కూడా నోటీసులు అందుకుంది మరియు యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ యొకక్ నాయ్య సదసుస్్కు

బలమైన పదాలతో లేఖను పంపింది. వారి గోపయ్తా అభాయ్సాలపై కోరుట్లు కొనిన్ సవ్లప్ మారుప్లు

చేశాయి, మరియు కొందరు జడిజ్్లు వారి పర్తిషట్ కొరకై, ఈ సమసయ్ని తీవర్ంగా భావించడం
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మొదలుపెటాట్రు. చాలా మటుకు, మేము ఏం పొందకపోయిన, ఉచిత పార్పిత్ మాతర్ం నిలిచిపోయే

ఉంది. కోరుట్లు వారి ధరలను పెంచాయి.

FBI ఆరన్ ఇంటిని అదుపు చేసి తనని కిందకి పిలిచి ఇంటరూవ్య్ చేయడానికి పర్యతిన్ంచింది, కానీ

అతను నిరాకరించాడు. FBI మేము ఏ తపుప్ చేయలేదు అని కోరిట్క చెపిప్ంది. అపుప్డు, ది నూయ్

యార్క్ టైమ్స్్ కథనాలు వార్సింది, కోరుట్లు FBI ని మళీళ్ పిలిచింది మరియు మరోమారు

విషయానీన్ పరిశీలించామని కోరింది. మళీళ్, అకక్డ పరిశీలించడానికి ఏమి లేనందున FBI కోరుట్ని

ముందుకి సాగమని కోరింది.

…

ఈ కారణంగా నేను పౌర నిరోధకతను తీవర్ంగా అధయ్యనం చేయటం మొదలుపెటాట్ను. మేము,

గాంధీ గారు మరియు కింగ్ ఎదరుకునన్ంత పర్మాదాలిన్ ఏం ఎదురుకోవటేల్ అని తెలుసు. శారీరక

హానితో ననున్ బెదిరించే చటట్ అధికారులు మరియు అపర్మత సమూహాలు ఎవరు లేరు. సాంఘిక

నాయ్యం కోసం పోరాటం కంటే ధరమ్శాసత్ర్ పాఠయ్ పార్పిత్ చాలా పెదద్ లౌకిక సమసయ్. ఇది మొతత్ం

పర్జల విమోచనం లాంటిది కాదు.

కానీ, మా పని యొకక్ పర్యతన్ం వయ్వసథ్ పనితీరు లో మారుప్ తేవడం, మా ఎదురుగా జరిగిన

సంఘటనల నుంచి చాలా నేరుచ్కోవాలిస్్ ఉందని తెలుసు. నాకు పర్భావవంతమైన మెరుపు ఎలా

తేవాలి అనే విషయంపైన కూడా తెలుసుకోవాలి అని ఉంది. గోడకి ఒకక్రి తలను

కొటుట్కోవడంవలనో లేదా గాలిమరల(windmill) వదద్ వంగుట వలల్నో మారుప్ రాదు. ఇది

ముందు ఎలా జరిగింది అనే విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటునాన్ను. పర్సుత్తం గురించి

ఫిరాయ్దు చేయడం కాకుండా భవిషయ్త్ కొరకై మారుప్కోసం ఎలా ముందుకెళాల్లి అనే విషయం కూడా

తెలుసుకోవాలి.

ఆ అధయ్యనం 2011 నాటికి మరింత తీవర్మైంది. నేను కేసు చటట్ం పై అధయ్యనం చేయడం

ఆపేసాను మరియు చటట్ం కోసం అవసరమైన సాంకేతిక పరిణామాలపై దృషిట్ కేందీర్కరించడం

మొదలుపెటాట్ను. ఈ చటాట్లు వాళళ్ సొంతం అనుకునన్ వయ్కిత్గత సంసథ్లు మిలియన్ డాలరల్

వేతనాలు తీసుకునేవి మరియు వారు దీనిపై గటిట్ పోరాటం చేసాత్రు. నాపై ఎలాంటి దావా వేయలేదు,

కానీ నాకు తెలుసు కొనిన్ లాభాపేకష్లేని పర్మాణాల విభాగాలలో ఉదేర్కం ఉంది మరియు ఎలాంటి

పరిసిథ్తులోల్నైన వారు మారుప్కు పోరాటం చేసాత్రు.

వేరే ఏదో జరిగింది. ఆరన్ కటకటాలపాలు అయాయ్డు. అతను పెదద్ సంఖయ్లో పరిశోధనా వాయ్సాలను

JSTOR అనే సిసట్ం నుంచి డౌనోల్డ్ చేసాడు. అతనికి అతిథి అధికారాలు ఉండగా అవి అధిగమించి

MIT లో ఈ పని చేసాడు, ఇలా చేసినపుప్డు ఆరన్ లాంటి అకాలపకవ్మైన విదాయ్రుథ్లోల్ MIT

సాధారణంగా లెకచ్ర్ ఇవవ్డానికి పిలవకుండా వారు పోలీసులని పిలిపించారు. నేను, నా మితుర్డు

మరియు MIT పరివాహానిన్ నడిపే జెఫ్ సిచ్లెల్ర్ కి ఫోన్ చేశాను, అతను కూడా అదే విషయానీన్

ధృవీకరించాడు. అది అతను చేసినది కాకపోవడంతో అంతగా చూడలేదు, కానీ ఎవరో కొతత్వారు ఆ

కారాయ్నిన్ చేసుత్నాన్రు, ఒకక్సారి పోలీసులని పిలిచాక వెనకచూడడానికి ఏమి లేదు. ఏది జరగాలో

అదే జరిగింది.
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పోలీసు ఈ కేసును ఉదాహరణగా చేయాలని నిరణ్యించిన U.S. అటారీన్కి అపప్గించారు, మరియు

ఆరన్ 13 నేరాలకు పాలప్డినటుల్ ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపణల పరిణామాలు భారీ జరిమానాలు

మరియు దశాబాద్ల కారాగారం. నేను అనుకుంటాను ఒక నేరానికి దోషిగా పరిగణించడం మరియు

వోట్ వేసే అరహ్తను కోలోప్వడం తనకి భయానికమైనది. ఒక హాయ్కరు అని ముదర్పడిన వయ్కిత్కి

విడుదలకు ముందు షరతు ఏంటంటే అతను ఇంకా కంపూయ్టరిన్ మరియు ఇంటెరెన్టిన్

ముటుట్కోరాదు, ఆరన్ లాంటి వయ్కిత్కి ఇది భయంకరమైన ఆలోచన. U.S. అటారీన్కి కటుట్బడి

మరియు ఈ విధంగా అనిన్ంటికీ ఒపుప్కోవాలని నిశచ్యించుకుంది. జైలు శికష్ లేకుండా ఏవిధమైన

విచారణ జరగదని ఆరన్ యొకక్ నాయ్యవాదికి చెపాప్రు.

ఆరన్ చేసిందంతా పెదద్ సంఖయ్లో వాయ్సాలిన్ డౌనోల్డ్ చేయడం మాతర్మే. వాయ్సాలిన్ డౌనోల్డ్ చేయడం

JSTOR సేవలో అనుమతించబడింది. కళాశాల -విసత్ృత సేవలో భాగంగా ఏ విదాయ్రిథ్ ఐన

JSTOR పతిర్క వాయ్సాలిన్ చదవడానికి అనుమతి ఉంది. సమసయ్ ఏంటంటే ఆరన్ చాలా వేగంగా

చదివేశాడు. ఇది ఒక ఆరోపిత నేరం అయింది అనేది ఇపప్టికి ననున్ కలవరపరుసుత్ంది.

ఆరన్ ఆ వాయ్సాలను విడుదల చేయలేదు, కానీ US అటారీన్ మాతర్ం భవిషయ్తుత్లో ఇదే జరిగేది అని

గటిట్గ నముమ్తునన్టుట్ చాలా సప్షట్ంగా తెలిసింది. నేను మాతర్ం అంగీకరించలేకపోయాను. ఆరన్

PACER పాతర్లను డౌనోల్డ్ చేసినపుప్డు, వాటిని నాకు కుంచించి విడుదల చేయమని ఇచాచ్డు.

అతను సరవ్రల్ను నడిపేవాడు కాదు, బూర్సట్ర్ మరియు నా లాంటి వాళళ్ మీద ఆధారపడేవారు.

అతను JSTOR సమాచారానిన్ విడుదల చేసేందుకు ఎలాంటి పర్యతాన్లు చేయలేదు.

బహుశా అతను ఆ వాయ్సాలిన్ కొంత సమయం తరువాత విడుదల చేయడానికి తగిన చరయ్లు

తీసుకొని ఉండచుచ్, కానీ అతను అలా చేసాత్డు అని చెపప్డానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు మరియు

అతను ఆలా చేయాలంటే నాతో లేదా అతని చాలా మంది సేన్హితులతో ఇంటరెన్ట్ మీద పని చేసే

ఒకక్రి సహాయం అయితే కోరేవాడు.

అతను గతంలో చాలా పెదద్ సంఖయ్లో పతిర్క కథనాలను వెస్ట్ నుంచి డౌనోల్డ్ చేసాడు, మరియు

అతను వాటిని విడుదల చేయలేదు. బదులుగా, అతను వాటిపై పెదద్ సమాచార విశేల్షణ చేసి

కారొప్రేట్ వాయ్పారాలు కాలుషయ్ం వంటి సమసయ్లపై తమకు అనుకూలంగా వాయ్సాలు వార్యుటకు

ఎలా బహుమతులు పొందేవారు అనే విషయంపై పార్రంభిక పతార్లు వార్సాడు, ఆ వాయ్సాలను కోర్ట్

కేసులలో వాడేవారు.

ఆరన్ కేల్ జానస్్న్, మా ఇదద్రికి సనిన్హిత మితుర్డితో, వాతావరణ మారుప్ల పరిశోధనలో అవినీతికి

సంబంధించిన సాకాష్య్నికి JSTOR వాయ్సాలను విశేల్షించబోతునాన్నని చెపాప్డు. ఆరన్

బంధించబడడ్్ తరువాత కేల్తో చెపిప్న మాటలు ఏడు సంవతస్్రాల తరువాత కూడా తనకి బాగా

గురుత్ంది, ఆరన్ ఏమనాన్డంటే " కచిచ్తంగా, సమాచారం ఉచితంగానే లభిసుత్ంది, కానీ నేను

వాతావరణ మారుప్ కథనాల కోసం నిధుల విశేల్షణ చేయాలని కోరుకుంటునాన్ను." ఆరన్ మాటలు

అవి.

ఆరన్ బంధించబడడంతో నేను సాంకేతిక పరిమాణాల సమసయ్పై అతయ్ంత లోతుగా అధయ్యనం

చేయడం మొదలుపెటాట్ను. నాకు నిదర్పటేట్ది కాదు అలాగే ఎనోన్ నిదర్లేని రాతుర్లు గడిపాను. ఆరన్

జనవరి 2013 లో ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్పుప్డు ఇంటరెన్ట్ పర్పంచం అంతా బాధపడింది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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పర్తేయ్కంగా తనతో పనిచేసే పర్తేయ్కారహ్త మరియు గౌరవం పొందిన మాకు ఆ బాధ ఎకుక్వగా

ఉండేది. నేను ఇపప్టికీ బాధపడుతునాన్ను.

హింద్ సవ్రాజ్హింద్ సవ్రాజ్

1909లో గాంధీ గారు హింద్ సవ్రాజ్ అనే పుసత్కానిన్ వార్సారు. అతను పడవ దావ్రా లండన్ నుంచి

సౌత్ ఆఫిర్కాకి పార్రంభ సతాయ్గర్హ పర్చారానిన్ విజయవంతంగా ముగించటానికై బయలేద్రాడు, కానీ

అది తీవర్మైన కషట్ం మరియు తాయ్గాలతో మాతర్మే. నేను అనుకోవటం గాంధీ తాను నమిమ్నదాని

చేసేందుకు ముకుక్సూటిగా వెళాల్రు. 9 రోజుల పాటు ఎస్ఎస్ కిలోడ్్నాన్ కోటలో గాంధీ గారు

కోపంతో వార్సారు, తన కుడి చేయి తిమిమ్రెకిక్న సందరభ్ంలో ఎడుమ చేతికి మరి వార్సారు. అతను

పుసత్కానిన్ ముదిర్ంచినపుప్డు ముఖపతిర్కపై పెదద్ అకష్రాలతో "నో రైట్స్్ రిజరువ్డ్" అని వేయించారు.

ఆ పుసత్కం ఒక వింత అయినది కానీ అదుభ్తమైన పుసత్కం. గాంధీ గారికి చాలా ఆలోచనలు

ఉండేవి, అందులో కొనిన్ అతని సేన్హితులకి అరథ్మయేయ్వి, కొనిన్ అయేయ్వి కావు. నెహుర్ ఇంకా

ఠాగూర్ ఆ పుసత్కానిన్ ఎపుప్డు ఇషట్పడేవారు కాదు. ఆ పుసత్కంలోని కొనిన్ ఆలోచనలు ననున్

ఈరోజుకి విసమ్యానికి గురిచేసాత్యి, "ఆసుపతుర్లు పాపములను వాయ్పిత్ చేసే సథ్లములు" లాంటివి,

కానీ ఇలాంటి విసమ్య పర్కటన చేసిన బాపు చెపిప్న దాంటోల్ ఆలోచించాలిస్్న విషయం ఉనిన్ంది. ఆ

పుసత్కంలోని పర్తి అకష్రంతో ఏకీభవించకపోయినా, దాంటోల్ భారతదేశం, అందులో పర్జలు

ఎదురోక్వాలిస్్న ఎనోన్ సమసయ్లు వాటిని ఎలా ఎదురుకోవాలి అనే విషయంపై సమగర్ జాబితాను

చెపాప్రు.

గాంధీ గారు ఒక సమాధానం ఇచాచ్రు. అది సరైన సమాధానం కాకపోవచుచ్, అది ఖచిచ్తమైన

సమాధానం మాతర్ం కాదు. కానీ అది ఒక పొందికైన సమాధానం మరియు బహుశా పర్పంచంలోని

మౌలిక మారుప్ను ఎలా పర్భావితం చేయాలో చెపేప్ తన మొటట్మొదటి పూరిత్ పర్కటన. అతను ఎలాగో

మారుప్ ఏవిధముగా జరగాలో చెపప్డం మరియు దాంటోల్ మారుప్లతో ఇంకోలా చెపేప్వారు, వందల

కొదీద్ సేకరించిన పతార్లు తన ఆలోచనలని ఇంకా వర్తాలని మనకి తెలుపుతాయి. హింద్ సవ్రాజ్ కి

మాతర్ం నా పుసత్కాల అటకలో పర్తేయ్క సాథ్నం ఒక శకిత్వంతమైన సందేశానిన్ పంపుటకు ఉంటుంది.

అది కరపతర్ం యొకక్ శకిత్ని మరియు ఎందుకు ఆలోచనలను పర్చారం చేయాలి అనే విషయానీన్

మనకి తెలుపుతుంది.

హింద్ సవ్రాజ్ పుసత్కానిన్ చదివినపప్టినుంచి, "కోడ్ సవ్రాజ్" అకష్రాలు నా మదిని చుటుట్ముటాట్యి.

హింద్ సవ్రాజ్, భారత సీవ్య పాలనా ఆలోచనలు రెండు చాలా పెదద్ మరియి వాసత్వమైన లకాష్య్లు,

ఒక కోరిక కానీ సాధించగలిగే కోరిక అది, ఒక నిజం, ఒక వాసత్వం. ఇవి సవ్తంతర్ పోరాటంలో

ముఖయ్ గురుత్లు. అకష్రాలకు పార్ముఖయ్త ఉంటుంది, హింద్ సవ్రాజ్ అనే పదం వినన్ పర్జలోల్ ఏదో

పార్ముఖయ్తని సాధించింది. ఆ పదం ఒక సాధారణ పర్యోజనానికి పెదద్ చిహన్ంగా మారింది.

గాంధీ గారు మనకి అనేక విషయాలు గురించి కూడా చెపాప్రు. సతాయ్గర్హ ఒక పోరాటం, కానీ

వృధా పోరాటం కాదు, మంచి కోసం జరిగిన గతి నిరేద్శం లేని పోరాటం. ఒక యదారథ్ లకష్య్ం తో

కూడిన పర్తేయ్క పోరాటం సతాయ్గర్హ, నిరిద్షట్మైన నియంతర్ణలను కాదని ఉపుప్ తయారీ వంటి

పోరాటం సతాయ్గర్హ.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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ఒక సతాయ్గర్హానికి ఉధృతమైన తయారీ అవసరం, పర్జలు సమసయ్లపై తమకి తాముగా అవగాహనా

తెచుచ్కోవాలి. సతాయ్గర్హ పోరాటానికి ఒక సిదాధ్ంతం అవసరం. గాంధీ గారు సముదర్ తీరానికి

వెళేల్ముందు అతని ఉదేశాయ్నిన్ వైసార్య్ కి తెలియజేశారు. సతాయ్గర్హం లకష్య్ సాధనకై

కేందీర్కరించాలి, మొదటి లకాష్య్నిన్ చేరుకోగానే దానిన్ పొడిగించకుండా ఆపేయాలి. ఒక లకష్య్ంలో

విజయం సాదించగానే ఇంకో దాని వైపు సాగాలి. ముఖయ్ంగా సతాయ్గర్హ పర్చారం ఒక పెదద్ లకష్య్

సాధన సందరభ్ంలో అనగా సవ్రాజ్ వంటి దాని కోసం జరగాలి.

ఈ పాఠాలు గాంధీ గారి దావ్రా సౌత్ ఆఫిర్కా మరియు ఇండియాకి చేరాయి. ఈ పాఠాలు మండేలా,

కెనయ్టాట్, నాకర్మః మరియు యావత్ ఆఫిర్కాకి గాంధీ గారి దావ్రా చేరాయి. ఈ పాఠాలు రాజుకి

మరియి జాతి వివకష్ నాయ్యం కోసం అమెరికా కూడా గాంధీ గారి దావ్రా చేరాయి. ఈ పాఠాలు

పర్పంచానేన్ మారాచ్యి.

కోడ్ సవ్రాజ్ ఒక చిహన్ం మరియు లకష్య్ంగాకోడ్ సవ్రాజ్ ఒక చిహన్ం మరియు లకష్య్ంగా

నా ఉదేశయ్ంలో కోడ్ సవ్రాజ్ అంటే నిబంధన పుసత్కాలూ తెరుచుకోవాలి. ఇంటరెన్ట్ పర్పంచానేన్

మారేచ్సింది, ఆ మారుప్ కి కారణం అందుబాటులో ఉనన్ ఓపెన్ సోర్స్్ సాఫేట్వ్ర్ మరియు ఓపెన్

పొర్టొకాల్స్్. సమయం తీసుకొని పోర్టోకాల్ వివరములని చదివితే అందరు ఇంటరెన్ట్ ఎలా పని

చేసుత్ందో తెలుసుకోవచుచ్, అవి అందరు చదవడానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఇంటరెన్ట్ అనేది మానుకునే అవసనం కాదు. నేను 1980 లో ఇంటరెన్ట్ మీద పని చేయడం

పార్రంభించినపుప్డు అనేక నేటవ్రుక్లు ఉండేవి. అందులో ఒకక్టి పవర్స్్-థాట్-బి అనే సంసథ్

ఇంటరేన్షనల్ ఆరగ్నైజషన్ ఫర్ సాట్ండరెడ్్ౖజేషన్ మరియు పెదద్ కారొప్రేట్ ఇంకా గవరన్మెంట్

ఉదోయ్గసుత్ల అదవ్రయ్ంలో అభివృదిధ్ చేయబడింది. దీనిని ఓపెన్ సిసట్మ్స్్ ఇంటర్ కనెకష్న్ (OSI)

అనేవారు, వాళుళ్ వాడిన పర్కిర్యనే అనేక పార్మాణిక సంసథ్లు ఇపుప్డు వాడుతునాన్యి. పోర్టోకాల్

వివరముల అభివృదిధ్ చాలా గటిట్ నియంతిర్త పదధ్తిలో జరిగేది మరియు వాటి దావ్రా వచేచ్ పతార్లు

కొనుగోలు చేయుటకు చాలా ఖరీదైనవి మరియు పర్భుతేవ్తర సంసథ్ల నుండి లైసెన్స్్ పొందకుండా

వీటిని కాపీ చేయడం వీలు పడేది కాదు.

నేను ఆ సమయంలో కంపూయ్టర్ నెటవ్ర్క్స్్ అనే అంశం పై వృతిత్గత పర్సకిత్ పుసత్కాలూ (పొర్ఫెషనల్

రిఫరెన్స్్ బుక్స్్) వార్సేవాడిని, అందుకు చాలా OSI డాకూయ్మెంటుల్ కొనాలిస్్వచేచ్ది. అది కాకుండా

కంపూయ్టర్ టేర్డ్ మాయ్గజైన్స్్ కోసం అనేక కాలమ్స్్ ఎలా పర్మాణాల అధిక ధర మరియు అంతరగ్త

విధానాలు కొతత్ సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ చంపేసుత్నాన్యే అనే విషయం పై వార్సేవాడిని.

ఇంతలో, కొందరు ఇంజినీరుల్ కలిసి ఇంటరెన్ట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్్ (IETF) అనే సీవ్య-

వయ్వసీథ్కృతమైన సమూహానిన్ ఏరాప్టు చేసారు. అందులో అనిన్ పొర్టొకాల్స్్ (నియమాలు)

ఉచితంగా లభించేవి. ముఖయ్ంగా అది "వరిక్ంగ్ కోడ్" అనే సిదాధ్ంతం మీద ఆధారపడింది. అంటే

ఇంటరెన్ట్ పర్తిపాదన యొకక్ కొనిన్ అంశాలను పార్మాణీకరించడానికి మీరు ఒక కమిటీ

సమావేశంలో చూపించలేరని అరథ్ం, ఉదాహరణకి ఇమెయిల్ శీరిష్కల ఆకృతిని మీ పర్తిపాదన

అమలు చేయకుండా చూపించలేరు. ఇంటరెన్ట్ పోర్టోకాలుల్ వాసత్వానికి పనిచేసిన విషయాలపై

ఆధారపడాడ్్యి, అయితే OSI కారొప్రేట్ కారయ్కర్మాలపై ఆధారపడింది.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నేను ఇంటరెన్ట్ పోర్టోకాల్ సూట్ కి దోహదపడింది తకుక్వే, కానీ ఎకుక్వ సమయం IETF లో

పాలనా సమసయ్లపై పని చేసాను. నేను ఒక వయ్తిరేక దళంలో భాగసావ్మిని, యూ.ఎస్ డిపారెట్మ్ంట్

ఆఫ్ డిఫెన్స్్ వదద్ ఉనన్ గవరన్మెంట్ సాప్నస్్ర్స్్ మరియు ఇతర ఏజెనీస్్లు మాకు ఇంటరెన్ట్

ఆరిక్టెకచ్ర్ బోర్డ్్ వంటి పరయ్వేకష్క సంసథ్లను నియమించడం మరియు బాటమ్-అప్ నమూనా

పాలన వైపు వెళల్డం చేసేవి, వాటిని అంతిమ నియంతర్ణని చేజికిక్ంచుకోవడం మా కరత్వయ్ం.

మేము మూల నియమాలను తవ్రగా అందిపుచుచ్కునాన్ము, ఎలా అంటే పర్జలు సమావేశాలు

హాజరైనపుప్డు వారి యజమాని అభిపార్యాలూ కాకుండా సొంత అభిపార్యం వరిణ్ంచేలా. ఎవరైనా

ఇందులో ఎలాంటి వినతి పతర్ం లేదా సభయ్తవ్ం లేకుండా పాలొగ్నవచుచ్. నేను నేటికీ వాడే

పర్మాణాల గురించి రచన భాషలో నా సహఉదోయ్గి మారష్ల్ టి. రోజ్ తో గణనీయమైన సమయం

IETF డేటాబేసున్ రూపొందించిన పతార్లను ఎలా ఉతప్తిత్ చేయాలనే దానిపై గడిపాను.

ఇంటరెన్ట్ OSI పై విజయం సాధించింది. మేము కనుగొనన్ది ఏమనగా ఎపుప్డైతే ఒక పరిషాక్రం

లేని అకారణంగా మొండి సమసయ్ వచిచ్నపుప్డు యాదృచిచ్క పటట్భదుర్డు ఆ సమసయ్కి మేలైన దారిని

కనుగొనన్పుప్డు ఓపెన్ నెటవ్ర్క్ ఆ పరిషాక్రానిన్ రాబటట్డంలో సఫలీకృతం అయింది. ఇంటరెన్ట్

మేము కనాన్ కలలను దాటేసింది కానీ దాని అభివృదిధ్కి అడుడ్్పడకూడదని చాలా బాధలను

భరించాం. OSI ఎలాంటి గుణపాఠం నేరుచ్కోలేదు అందుకే ఇపుప్డు చరితర్లో అధోజాఞ్పికలా

మిగిలింది.

...

ఇంటరెన్ట్ పర్పంచం అందరికి ఒక నిజంలా ఉండేది, కోడ్ సవ్రాజ్ అందుకు ఒక ఉదాహరణ, కానీ

ఇపుప్డు అడుడ్్ గోడలు బాగా పెరిగాయి. ఒకవేళ మీరు లీనకుస్్ వాడితే, కంపూయ్టర్ ఎలా పని

చేసుత్ంది అనేది చూడవచుచ్, కానీ ఐఫోన్ మూల సంకిష్పాత్నిన్ చూడలేము. పోర్టోకాల్ వివరములు

నెట్ లో అందుబాటులో ఉనాన్యి కానీ పెరుగుతునన్, సేవలు భారీ కేందీర్కృత కౌల్డ్ సేవలు వైపు

వలస వెళుత్నాన్యి. మేము నెట్ నూయ్టార్లిటీని ఎదురుక్ంటూనే కొనసాగుతునాన్ము, ఇంకా

ఇంటరెన్ట్ లో చాలా భాగం అందుబాటులో ఉంది, మరియు ఆ విధంగా ఉంచడానికి మేము

పోరాడాలి. అయినపప్టికీ, ఇంటరెన్ట్ చాలా నకిలీ వారత్లు, దురివ్నియోగమైన బాటల్ను మరియు

ఇంటరెన్ట్ ని నాశనం చేసి మూసివేయడానికి జరిగిన పర్యతాన్ల దాడిలో ఉంది.

మనం బహిరంగ నెట్(open net) కంటే మా దృశాయ్లను కూడా అధికం చేయాలి, అదే

విధానాలను మా జీవితంలోని ఇతర పార్ంతాలోల్ మన దృషిట్ని బహిరంగ నెట్(open net) కంటే

ఎకుక్వగా ఉంచాలి, మన రోజువారీ జీవితంలోని పర్తి చోట ఇవే సూతార్లని అమలులో పెటేట్లా

చూడాలి. కోడ్ సవ్రాజ్ కూడా చటాట్నికి వరిత్సుత్ంది. మనం పరిపాలించాలని కోరుకుంటునన్ చటాట్ల

పార్పిత్ అసంపూరణ్మైన, సాంకేతికత లోపంతో, మరియు ఖరీదైనపుప్డు ఎలా నిజమైన పర్జాసావ్మయ్ం

అవుతాము? జారిజ్్యా చటాట్నికి పర్తేయ్కంగా పార్పిత్ చేయగల సంసథ్, ఇవావ్లిస్్న పార్పిత్ తకుక్వ

సాంకేతికతతో మరియు వాడుటకు బరువుగా ఉండే పురాతన సిసట్మ్స్్ ఇచిచ్ లాయర్స్్ ని కూడా

ఇవాళ చాలా ఆవేదన కి గురిచేసుత్నాన్రు. యు.ఎస్ ఫెడరల్ కోరుట్లకు పార్పయ్త వంటి పర్జా వయ్వసథ్లు

కూడా చాలా ఖరీదైనవి, ఖరీదైన నగదు రిజిసేట్ర్షన్ వెనుక దాగి ఉనాన్యి కావున వాటిలో మొతత్ం

జిలాల్ కోర్ట్ యొకక్ గోపయ్త ఉలల్ంఘనాల గురించి పరిశీలించడం లాంటి సాధారణ కారాయ్లు చేయుట

కూడా అసంభవంలా మారింది.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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నా దృషిట్లో కోడ్ సవ్రాజ్ ఇంటరెన్ట్ మరియు చటాట్లకంటే చాలా దూర దృషిట్ కలది, సాంకేతిక

పర్మాణాల విమోచనకు మా పోరాటం దాని యొకక్ ఉదాహరణ. మన పర్పంచం పెరుగుతునన్

సాంకేతికమైనది, మన అంతరగ్త నిరామ్ణాలు ఎలా పనిచేసాత్యో అరథ్ం చేసుకోవడం చాలా ముఖయ్ం.

పర్మాణాలు ఎలా పనులు చేయాలనే దానిపై సాధారణ ఏకాభిపార్యానిన్ సూచిసాత్యి, మరియు కోడ్

సవ్రాజ్ ఒక పార్మాణిక అరధ్వంతమైనది అయితే, ఇది చదవడానికి మరియు మాటాల్డటానికి

అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి. ఒక వయ్కిత్గత పర్మాణం ఒక వయ్కిత్గత చటట్ంలా చాలా అరథ్ంలేని

పనులు చేసాత్యి.

మన లకాష్య్లపై అభిలాషతో ఉండాలి అని ఎలా భట్ గారు చెపిప్న మాటలు నాకు గురొత్సుత్నాన్యి.

పర్పంచ శాంతి అనేది ఇపప్టోల్ జరగదు అని మనం నమిమ్నా దాని కోసం మనం పని చేయాలి, అది

జరగదు అని నమిమ్నా దాని కోసం పని చేయాలి. మన పర్యతన్ం మాతర్ం మానకూడదు.

విజాఞ్న పార్పిత్ అనేది కోరికతో కూడిన లకష్య్ం, దాని కోసం మనం శర్మపడాలి. హింద్ సవ్రాజ్

లకాష్య్నిన్ ఎలా అయితే విసాత్రమైన కోరికతో కూడిన భారత భవిషయ్తుత్ లకాష్య్లతో జత చేసామో, నా

నమమ్కం మనం కోడ్ సవ్రాజ్ ని సారవ్తిర్క జాఞ్న పార్పిత్ కోసం తపనతో జత చేయచుచ్ అని. మనకు

కోడ్ సవ్రాజ్ లేకుంటే, ఎపప్టికీ జాఞ్న పార్పిత్ ఉండదు. ఒక వేళ నియమ పుసత్కం అందరికి

అందుబాటులో లేకుంటే ఎనన్టికీ మీరు సమాచారానిన్ పర్జాసావ్మయ్ం చేయలేరు. ఇది

పర్జాసావ్మయ్ంలో తమ సొంత విధిని నియంతిర్ంచే పర్జల సిథ్తి.

పర్భుతావ్నిన్ ఒక మంతర్ంలా ఆరంభించండిపర్భుతావ్నిన్ ఒక మంతర్ంలా ఆరంభించండి

బరాక్ ఒబామా అధయ్కుష్డిగా బాధయ్తలు సీవ్కరించినపుప్డు నేను దూరం నుంచి ఒక ఆసకిత్కరమైన

అదుభ్తానిన్ గమనించాను. కొనిన్ సంవతస్్రాల పాటు, పర్భుతవ్ సమాచారం కోసం నా పోరాటానిన్

సిలికాన్ వాయ్లీలో అసాధారణ పనులలో ఒకటిగా భావించారు. కానీ ఒబామా పర్భుతావ్నిన్

మెరుగుపరచ్డానికి సాంకేతిక పరిజాఞ్నం యొకక్ శకిత్లో ఆశావాదం యొకక్ పెదద్ కెరటానిన్

తీసుకువచాచ్రు. గూగుల్ మరియు ఫేస్ బుక్ వంటి సంసథ్లలో పని చేసే సీనియర్ ఇంజనీరుల్ వైట్

హౌస్ కోసం పని చేయడానికి ఎంతో లాభదాయకమైన వారి ఉదోయ్గాలని వదిలేశారు.

అధయ్కుష్డు ఒక చీఫ్ టెకాన్లజీ ఆఫీసర్ ని నియమించారు, ఇక ఆ పదవిలో ఉనన్ ఆ ముగుగ్రినీ నేను

సేన్హితులుగా భావిసాత్ను. డేవిడ్ ఫెరియరో వంటి దూరదృషిట్గల అధికారులకు అనిన్ ఏజెనీస్్లు

ఇచాచ్రు, ఇక డేవిడ్ ఫెరియారో విషయానికి వసేత్ నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్స్్. ఒక సాంపర్దాయిక రిపబిల్కన్

కమిటీ అధయ్కుష్డూ మరియు సభా సభుయ్డైన డారెర్ల్ ఇసాస్్ సహకారంతో కలిసి పని చేసే ఉదార

సవ్భావంగల నేను చూసినంత వరకు, రిపబిల్కనుల్ కాంగెర్సున్ నడిపించేవారు, కానీ వారు కూడా

సభకు సంబంధించిన ఎనోన్ వీడియోలను విడుదల చేయడానికి సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్

అవలంబించాలనుకునాన్రు.

అంతరాజ్్తీయంగా, వైట్ హౌస్ దావ్రా ఒక బహిరంగ పర్భుతవ్ భాగసావ్మాయ్నికి మహతత్రమైన

పర్యతన్ం జరిగింది. అనేక దేశాల నుండి అధికారులు తరచుగా కలుసుకొని బహిరంగ పర్భుతావ్నికి

సంబంధించిన పర్ణాళికలు మరియు లకాష్య్లను అభివృదిధ్ చేశారు. యూ.ఎస్. లో, పర్తి ఫెడరల్

ఏజెనీస్్ ఒక బహిరంగ పర్భుతవ్ పర్ణాళికతో ముందుకు రావాలిస్్ వచిచ్ంది. పర్జలకు విడుదల చేసిన

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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"డేటా సెటుల్" ఆధారంగా సంసథ్లకు సాథ్నాలను కలిప్ంచడం ఆరంభించసాగారు. పారదరశ్కత

సంకేత పదంగా మారింది. సప్షట్తే ఒక లకష్య్ంగా మారింది.

పర్భుతవ్ సేవలోకి ఎకుక్వ టెకీక్లను తీసుకురావడానికి, ది గవరన్మెంట్ డిజిటల్ సరీవ్స్ అనబడే

యునైటెడ్ కింగడ్్మ్ లోని ఒక మారగ్నిరేద్శన సంసథ్ను అనుసరించింది, ఈ సంసథ్ ఆధునిక కంపూయ్టర్

పోర్గార్మల్ను నేరుగా కనిపించే ఆనెల్ౖన్ పర్భుతవ్ సేవలలోకి తీసుకొసుత్ంది. కొతత్గా-మినిటడ్ యు.ఎస్.

డిజిటల్ సరీవ్స్ జనరల్ సరీవ్సెస్ అడిమ్నిసేట్ర్షనోల్ ఉనన్ "18F," అనబడే మరొక సమూహంతో

జతకటిట్ంది, ఇందులో వందమంది పర్కాశవంతమైన, యువ, అనుభవజుఞ్లైన టెకీక్లు ఉదోయ్గులుగా

ఉనాన్రు. (సంసథ్ యొకక్ విచితర్ పేరు 18 వ మరియు F వీధులోల్ ఒక మూలపైన ఉనన్ ఒక

కారాయ్లయ భవనం వదద్ నెలకొని ఉనన్ వారి సంసథ్ నుండి వసుత్ంది.)

ఆ సమయంలో ఆరన్ సావ్ర్జ్్ రాసిన ఒక వాయ్సానిన్ నేను అనుబంధంగా జోడించాను. అతను

పారదరశ్కతను ఒక ఏకైక లకష్య్ంగా పెటుట్కోవడం తపుప్ లకష్య్ం అని హెచచ్రించాడు, నేను అతని

ఆందోళనను పంచుకునాన్ను. పర్భుతవ్ంలో పారదరశ్కత కోసం ఏకాభిపార్య కోరిక కారణంగా నేను

నా పనిని చేసుత్నన్టుల్ పర్జలు చెపిప్నపుప్డు నేను నిజంగా పులకరించిపోయేవాడిని. ననున్ తపుప్గా

అనుకోకండి. పర్భుతవ్ ఏజెనీస్్లు మాతర్మే కాదు, నా సవ్ంత పర్జా ధారిమ్క సంసథ్లలో కూడా

సమరథ్వంతమైన కారయ్కలాపాలకు పారదరశ్కత సాధనం అని నేను పూరిత్గా విశవ్సిసాత్ను. కానీ,

మనం చేసుత్నన్ది తపుప్ అని నేను అనుకుంటునాన్ను. పారదరశ్కత అనేది అసప్షట్మైన లకష్య్ం ఇక

దానికదే నిలబడడం, సతాయ్గర్హం యొకక్ పర్భావవంతమైన పర్చారానిన్ నిరవ్హించడానికి కావాలిస్్న

నిరిద్షట్తను అది చేరుకోదు. మీకు లకష్య్ంగా సూరయ్కాంతి కంటే ఎకుక్వ అవసరం ఉంటుంది.

నేను చేయవలసిన పనిని నేను చేసాను, ఎందుకంటే అది పర్భుతవ్ం బాగా పనిచేసేలా చేసింది.

పర్భుతావ్నికి చటట్ం, బార్ కు, మరియు పర్జలకు పర్భుతవ్ం చటాట్నిన్ అందుబాటులోకి ఎలా

తీసుకొసుత్ందో దాని పునరుదధ్రణలో నాకు ఆసకిత్ ఉండేది. దేశవాయ్పత్ంగా ఉనన్ విదాయ్రుథ్లను

విదాయ్వంతులుగా చేయడానికీ మరియు సభా సిబబ్ందికి ఒక మెరుగైన సభను నిరవ్హించడానికి

సులువుగా ఉంటుందని నేను సభా సంబంధిత విచారణలు ఆనెల్ౖనోల్ పెటాట్లనుకునాన్ను.

బహిరంగ పర్భుతవ్ ఉదయ్మంతో నేను కనుగొనన్ది ఏమిటంటే, అరథ్వంతంగా మాటాల్డే చాలామంది

వయ్కుత్లు వయ్వసథ్ను లోపలి నుంచి మారచ్బోతునాన్రని అనుకోవడం. ఇంకా కొంచెం సప్షట్ంగా

చెబుతాను: వారిలో చాలా మంది చాలా సాధించారు. ఒక చినన్ SWAT బృందం కాంటార్కట్ర్

అనబడే నరకం నుండి healthcare.gov ని రకిష్ంచడానికి చేసిన అదుభ్త కారాయ్నిన్ చూడండి.

కానీ, చాలా మందికి అంతరగ్త మారగ్ం ఒక దళంగా అనిపించింది, ఒకవేళ మీరు పర్భుతవ్ంలో

లేకుంటే, మీరు పరిషాక్రంలో భాగం కాదు. వారిలో చాలా మంది నాతో మాటాల్డటానికి

సంశయించారు, పోరాటం మరియు విపల్వాతమ్క మారుప్ను అవలంబిసుత్నన్టుల్గా అనిపిసుత్ందని

వారు వాయ్కులపడాడ్్రు.

పర్భుతవ్ం సమరథ్వంతంగా పనిచేయడానికి మీకు లోపలి మరియు వెలుపలి రెండు మారాగ్లు

అవసరం ఉంటుందని నేను అనుకుంటునాన్ను. నేను భారతదేశం మరియు యు.ఎస్ రెండు

దేశాలలోనూ పౌర సేవల యొకక్ నైపుణాయ్ల గొపప్ పర్శంసకుడిని. ఏ ఆదరశ్ కారయ్కర్మ-ఆధారిత

సంసథ్కైనా వెళల్ండి పర్జా సేవకు అవసరమయేయ్ సాంకేతిక పరిజాఞ్నం యొకక్ లోతు మరియు

నిబదధ్తను చూసి మీరు ఆశచ్రయ్పోతారు.
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అయితే, మనం పర్భుతావ్నిన్ కేవలంలోపలికి వదిలేయలేము. మనకు మన పర్భుతావ్లు ఉనాన్యి,

ఇక అవి ఎలా పనిచేసుత్నాన్యో అనన్ విషయంలో మనం సకిర్యగా కలగజేసుకోకుంటే, అవి తమ

సామరాథ్య్నికి అనుకువగా చేరుకోవు. కేవలం పారదరశ్కత మతర్మే ఒక లకష్య్ంగా పెటుట్కుంటే

సరిపోదు, మనం మరింత నిరిద్షట్ంగా ఉండాలి. అందుకే, ఈ కోడ్ సవ్రాజ్. ఒకవేళ అది ఒక చటట్ం

అయితే, అది సారవ్జనికమై ఉండాలి. ఇది పారదరశ్కత కొరకు పారదరశ్కత కాదు, మా చటట్పరమైన

మరియు సాంకేతిక నిరామ్ణాలను సమరథ్వంతంగా పని చేయడానికి ఇది ఒక ముఖయ్మైన సాధనం.

అది లోపల నుండి జరగదు.

చాలా సంవతస్్రాల వరకు, పనులను చేయడానికి లోపలి మారగ్ం ఏకైక మారగ్ంగా అనిపించింది.

యునైటెడ్ కింగడ్్మ్ పర్భుతవ్ డిజిటల్ సేవ సాంకేతిక పర్పంచవాయ్పత్ంగా సారవ్తిర్క పర్శంసలు

పొందింది కానీ ఇపుప్డు పర్భుతవ్ంలో మారుప్ వచిచ్న తరువాత అది కేవలం ఒక ఖాళీ ఆవరణ

మాతర్మే. U.S. లో, U.S. డిజిటల్ సరీవ్స్ మరియు 18F శాసన మరియు కారయ్నిరావ్హక

శాఖలలో విధాన నిరేణ్తల దృషిట్ని కేందీర్కరించటానికి కషట్పడుతునాన్యి. వారు గొపప్ పనిని

కొనసాగిసుత్నాన్రు, మరియు రెండు సంసథ్ల తాతాక్లిక నిరావ్హకులు వయ్కిత్గత సేన్హితులుగా

ఉంటారని అలాగే వారి పర్జాసేవ భావనను ఆరాధిసాత్రని నేను భావిసుత్నాన్ను. కానీ, వారికి మన

సహాయం బయట నుండి కావాలి. మనం పరిపాలనను పర్భుతావ్నికి మాతర్మే వదిలిపెటట్లేము. ఇది

పౌరులుగా మన బాధయ్త.

భారతదేశంలో జాఞ్నం యొకక్ ఎజెండాభారతదేశంలో జాఞ్నం యొకక్ ఎజెండా

డిసెంబర్ ముగిసే నాటికి 2017 ముగుసుత్ంది, నేను ఏమి చేయాలనుకుంటునాన్నో అరథ్ం

చేసుకోవడానికి నేను ఎనోన్ రోజులు గడిపాను, చివరకు నేను భారతదేశంలో మరింత పని చేయాలని

గర్హించాను. సావ్రథ్పూరిత కారణాల కోసం నేను అలా చేసాత్ను, ఒక గొపప్ చరితర్ మరియు సచేతన

వయ్కుత్లు గల, ఈ విసాత్రమైన మరియు భినన్మైన దేశం నుండి నేను ఎంతో నేరుచ్కునాన్ను. నేను

శామ్ పిటోర్డాతో చేసుత్నన్ పనిలో వయ్తాయ్సం కనబరచడం మొదలయిందని కూడా నేను

అనుకునాన్ను. ఇక అతని దావ్రా, నేను భారతదేశంలో జీవితకాల సేన్హితులుగా ఉంటారని నేను

ఖచిచ్తంగా చెపప్గల వయ్కుత్లని చాలా మందిని కలుసుకునాన్ను.

నేను వాటి గురించి చరిచ్సూత్, భవిషయ్త్ చరయ్ కోసం ఎజెండాను ముందు పెటిట్ ఈ పుసత్కానిన్

మూయాలనుకుంటునాన్ను. నా సవ్ంత ఆలోచనలను కర్మంలో ఉంచడానికే కాదు, దానితో పాటు

ఈ పోరాటంలో ఇతరులు మనతో కలిసిపోవచచ్నే ఆశతో కూడా నేను అలా చేసాత్ను .

మనం పని చేయడానికి పది కేష్తార్లు ఉనాన్యి అని నేను భావిసుత్నాన్ను. ఆ కేష్తార్లలో చాలామటుకు

ఇపప్టికే కొనసాగుతునాన్యి. ఇతరుల దగగ్ర భినన్మైన, బహుశా మంచి, జాబితాలు ఉండవచుచ్ ఈ

విషయంలో నేను సప్షట్ంగా ఉండాలని అనుకుంటునాన్ను. నేను ఈ 10 అంశాలని నిశచ్యాతమ్క

కారయ్కర్మంగా చూపించను. గాంధీ గారి "మారుప్," అని చెపిప్నపుప్డు, దాని అరథ్ం పర్జలు మాతర్మే

పనిచేయాలని కాదు, కానీ పర్జలు తమని తాము చూసుకోవాలి అలాగే ఇతరులు ఏమి చేయాలో

దాని గురించి చెపప్కూడదని నేను అనుకుంటునాన్ను.

1. సాంకేతిక పరిజాఞ్నం. మొదటిది, సాంకేతిక పరిజాఞ్నం, పర్మాణాల సతాయ్గర్హాల పార్పిత్ కోసం

పోరాటం. ఈ కేష్తర్ంలో, భారతదేశంలోనే కాకుండా, పర్పంచమంతా ఈ పర్శన్ ఎదురైంది.
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లకష్లాదిమంది పర్జలు మేము పోస్ట్ చేసిన పర్మాణాలను ఉపయోగించుకునాన్రు, యు.ఎస్ మరియు

భారతదేశంలో పౌరులకు తెలియజేయడం జరిగింది, ఈ సమాచారం మరింత విసత్ృతంగా అభివృదిధ్

చెందాలిస్్న గొపప్ అవసరం ఉందని సప్షట్మైంది.

ఢిలీల్ హైకోరుట్ మరియు యు.ఎస్. కోర్ట్ ఆఫ్ అపీప్ల్స్్ యొకక్ తీరుప్ కోసం మేము

ఎదురుచూసుత్నాన్ము, కానీ మనం కేవలం వేచి ఉండటం కంటే ఇంకా ఎకుక్వ చేయాలి. మనం ఈ

పతార్లను ఉపయోగించుకునే, అధాయ్పకులు మరియు ఇంజనీరుల్, నగర అధికారులు మరియు

సాధారణ పౌరుల మనసుస్్లో ఈ సమసయ్ను పెంపొందించాలి. మనం అందరం మన గళాలని

పెంపొందించి మన సమాజానిన్ పాలించే సాంకేతిక నియమాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి

అని డిమాండ్ చేయాలి అపుప్డే ఇది నిజం అవుతుంది.

2. భారత దేశ సారవ్జనిక గర్ంథాలయం. రెండవది, భారత దేశ సారవ్జనిక గర్ంథాలయం నుండి

పుసత్కాల పార్పిత్ కూడా జరుగుతుంది. చాలా పనులు చేయవలసి ఉంది, ఇక భారతదేశంలోని అనిన్

గర్ంథాలయాల యొకక్ అధిక - నాణయ్త గల సాక్నల్ను చేయగల శకిత్ ఉంది. పర్సుత్త సేకరణ కోసం,

సంభావయ్తను పోగొటట్డానికి, మెటాడేటాను పరిషక్రించడానికి, సరిగాగ్ లేని సాక్నల్ను కనుగొనడం

అలాగే మరింత సామాగిర్ని జోడించాలిస్్న అవసరం ఉంది. పాఠాలకు అడావ్న్స్్డ్్ ఆపిట్కల్ కాయ్రెకట్ర్

రికగిన్షన్ అనువరత్ంచాలిస్్న ఆవేదపూరిత అవసరం కూడా ఉంది.

భారత పర్భుతవ్ం యొకక్ పర్యతాన్ల ఫలితంగా ఆవిరభ్వించిన డిజిటల్ లైబర్రీ ఆఫ్ ఇండియాను

నేను పర్శంసిసుత్నటుల్, సంపూరణ్ రచనా సామాగిర్ని తిరిగి సాక్న్ చేయాలి. ముఖయ్ంగా, సాక్నింగ్

తకుక్వ రిజలూయ్షన్ లో ఉంది ఇంకా చాల పేజీలు తపిప్పోయాయి లేదా వకీర్కరించిన పేజీలు

ఉనాన్యి. ఇది సేకరణను అసంపూరణ్ంగా చేసుత్ంది దీనిపైన ఆపిట్కల్ కాయ్రెకట్ర్ రికగిన్షన్ చేయటం

చాలా కషట్ం. భారతదేశంలోని అనిన్ భాషలలో అందుబాటులో ఉనన్ విదాయ్ సామగిర్ని పెదద్

మొతత్ంలో అందుబాటులోకి తెచేచ్ందుకు ఒక సారవ్జనిక కేష్తర్ సామాగిర్ని తయారుచేసిన

భారతదేశంలోని ఒక పెదద్ పబిల్క్ సాక్నింగ్ కేందర్ం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మా పర్సుత్త

సేకరణ 400,000 పుసత్కాలు, కానీ నా అంచనా పర్కారం మరింత పర్యతన్ంతో అనేక మిలియన్

పుసత్కాలు సాక్న్ చేయవచుచ్. ఇది సాధించదగగ్ లకష్య్ం అలాగే దీనికి కేవలం కొనిన్ సంవతస్్రాలు

మాతర్మే పడుతుంది. ఇది భారతదేశంలో విదయ్ యొకక్ భవిషయ్తుత్కి ఒక అదుభ్తమైన పెటుట్బడిగా

ఉంటుంది.

అధయ్కుష్డు ఒబామా అధయ్కుష్డిగా బాధయ్తలు సీవ్కరించినపుప్డు, నేను జాన్ పోడెసాత్ను సంపర్దించి,

ఆయన నేను కలిసి అధయ్కుష్డికి దీనితో పోలిన విషయంపై ఒక బహిరంగ లేఖను పంపాము. నేను

డొమైన్ పేరు YesWeScan.Org తో ఒక వెబ్ సైటోల్ లేఖను పెటాట్ను, అధయ్కుష్డు యొకక్ "Yes

We Can" పర్చార నినాదం పైన మా అభిపార్యం తెలుపుతూ. ఈ లేఖ యొకక్ కాయ్చ్ లైన్(గార్హక

పంకిత్) "మనము చందుర్నిపై మనిషిని పంప గలిగితే, ఖచిచ్తంగా మనం లైబర్రీ ఆఫ్ కాంగెర్స్ ను

సైబర్ సేప్స్ లోకి పంపించగలము" అని రాసాము. జాన్ నా సహరచయిత కాబటిట్, పరిపాలన మాకు

ఆరెక్ౖవిస్ట్ డేవిడ్ ఫెరియరో నుండి మంచి సమాధానం ఇచిచ్ంది, కానీ మేము చేసిన పర్యతన్ం వృథా

అయియ్ంది. నేను ధైరయ్ం చేసి, అమెరికాకి ఒక విసత్ృత ఆకాంకష్గల లకష్య్ం వంటి లకష్య్ంపై ఆసకిత్

కలిగించడానికి కొతత్ డిజిటల్ పబిల్క్ లైబర్రీ ఆఫ్ అమెరికాని సాథ్పించాలని కోరాను, కానీ ఎలాంటి

పర్యోజనం లేకపోయింది. భారతదేశం ఈ సవాలును చేపడుతుందని మరియు భవిషయ్త్ తరాల

విదయ్ కోసం జాఞ్న దేవాలయానిన్ నిరిమ్ంసుత్ందని నేను ఆశిసుత్నాన్ను.
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3. పర్భుతవ్ పర్కటనలు. మూడవ పర్యతన్ం, పర్భుతవ్ంలోపల మరియు ఆధికారిక పతార్ల వంటి

పార్ంతలలో అటట్డుగున ఉనన్ వారి మదద్తుతో పర్భుతవ్ం యొకక్ అధికారిక పతిర్కలను

ఆధునీకరించడం ఊపందుకుంటుంది. కానీ ఈ పార్ంతంలో గణనీయమైన పర్యతన్ం అవసరం.

పర్భుతవ్ పతిర్కల ఇదివరకటి సంపుటిలను వాటి రహసయ్ సాంకేతిక ఇంటరేఫ్సల్ నుండి రకిష్ంచాలి.

ముఖయ్ంగా, ముందుకు కొనసాగుతూ, పర్భుతవ్ పతిర్కలు, చటాట్లు, నిబంధనలు, కటుట్బాటుల్ మరియు

పర్భుతవ్ం యొకక్ అనిన్ ఇతర పర్కటనలు మరింత విసత్ృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావచుచ్,

అయితే ఈ సామాగిర్ని పర్కటించే అధికారం గల పర్భుతవ్ పర్తినిధులను పరిగణిసేత్నే పర్యోజనం.

మనం మనలిన్ విదాయ్వంతులని చేసుకుంటునన్టేల్ వాళళ్ని విదాయ్వంతులని చేయాలి.

పర్భుతవ్ పర్కటనలను మరింత విసత్ృతంగా అందుబాటులో ఉంచడానికి మనం రెండు పర్యతాన్లు

చేయవచుచ్. మొటట్మొదటిది పూరిత్గా సాంకేతికపరమైనది, రాషాట్ర్ల మరియు పురపాలక సంఘాల

నుండి అనిన్ పర్భుతవ్ పతిర్కలని పర్తిబింబింపజేయడం, బహుశా పర్సుత్త ఆనెల్ౖన్ ఫైళేళ్ కాకుండా

చారితార్తమ్క సంసక్రణలను సాక్న్ చేయడం.ఇపప్టికే ఉనన్ ఆనెల్ౖన్ పర్భుతవ్ పతిర్కలను పర్తిబింబించే

పోర్గార్మింగ్ పని కషట్ం, కానీ కొంచెం భరించదగగ్ కృషితో సాధించవచుచ్.

ఒక సమావేశం లేదా కాంగెర్స్ లేదా ఇతర సమూహం కోసం పర్భుతవ్ం, చటట్ం మరియు సాంకేతిక

పర్పంచం నుండి పాలొగ్నేవారిని ఏకతవ్ం చేయడం అనేది ఉపయోగకరమైన మరొక పని. అధికారిక

జరన్లుల్ మరియు చటట్ పర్కటనల వయ్వసథ్ను ఆధునికంగా మారచ్డానికి బహుశా కొనిన్ చటట్సభకు

సంబంధించిన మరియు కొనిన్ పరిపాలనా అలాగే కారయ్కర్మ సంబంధించిన మారుప్లు అవసరం

తపప్నిసరిగా అవసరమవుతాయి అనన్ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. భారత దేశంలో

పర్భుతవ్ పర్కటనలతో పని చేసే వారిని మరియు UK వయ్వసథ్ను ఒకటి చేసిన వయ్కుత్లు వంటి

నైపుణయ్ం గల ఇతర వయ్కుత్లని ఏకతవ్ం చేయడం కొనిన్ గటిట్ చరయ్లు తీసుకోడానికి సరిపోతుందేమో.

4. హింద్ సవ్రాజ్. నాలగ్వ కేష్తర్ం, హింద్ సవ్రాజ్ యొకక్ అదుభ్తమైన మరియు గొపప్ చరితర్ని

పర్మాణ పతర్ంగా మారచ్డం, నా వయ్కిత్గత ఆసకిత్, నేను ఆ సేకరణలో జోడింపులు కొనసాగించడంలో

నాకు గొపప్ ఆనందం కలుగుతుంది. ఇకక్డ కూడా కొనిన్ సమసయ్లు ఉనాన్యి. సాంకేతిక

పరిమితులు మరియు కాపీరైట్ పర్తిపాదనల దావ్రా మహాతామ్ గాంధీ రచనల మీద కూడా

నియంతర్ణను ఉంచుకోడానికి పర్యతాన్లు ఉనాన్యి. విముకిత్ కోసం పోరాటం యొకక్ మొతత్ం

రికారుడ్్, మరియు ఖచిచ్తంగా అనిన్ మూల పతార్లు మరియు వయ్వసాథ్పక తండుర్ల పదాలు,

ముఖయ్ంగా పర్భుతవ్ నిధులను ఉపయోగించి అభివృదిధ్ చేసినపుప్డు, అందుబాటులో ఉండాలి.

సబరమ్తి ఆశర్మం కూడా గాంధీ-జీ రచనలపై కాపీ రైటును ఉదాఘ్టిసుత్ంది మరియు వారి

ఉపయోగంపై సాంకేతిక పరిమితులను విధిసుత్ంది. నేను సేకరించిన రచనల కోసం PDF ఫైళళ్ను

అందుకునన్పుప్డు నేను చేసిన మొదటి పని భదర్తా పరిమితులను తొలగించడం (తదావ్రా పర్జలు

ఒక సంపుటి నుండి పేజీలను గర్హించగలరు) మరియు పర్తి పేజీలో ఉండే వాటర్ మారక్ల్ను

తొలగించడం.

గాంధీ పోరట్ల్ పై వాటరామ్రుక్ల్ లేకుండా, సాంకేతిక పరిమితులు లేకుండానే గాంధీ పోరట్లోల్ని

విషయ సామాగిర్ యొకక్ అపరిమిత కాపీలను మా హింద్ సవ్రాజ్ సేకరణలో జోడించాలని

కోరుతూ ఆశర్మానికి నేను ఒక ఉతత్రానిన్ పంపించాను, అలాగే భారతదేశంలో ముఖయ్మైన చారితర్క

విషయ సామాగిర్ యొకక్ టర్సీట్లుగా ఉనన్ వీరు మరియు ఇతరులతో చరిచ్ంచాలనన్ ఆశాభావంతో

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నేను ఉనాన్ను. కొనిన్ పరిమితుల యొకక్ కారణాలను, రచనల యొకక్ సమగర్తను కాపాడటానికి

మరియు వాటిని దురివ్నియోగం చేయకుండా నిరోధించడానికి నిజాయితీ గల మరియు

ఉతాస్్హకరమైన కోరిక అని నేను అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ, ఈ చారితర్క రచనలను

అందుబాటులో ఉంచకపోవడం దావ్రా దురివ్నియోగానిన్ నిరోధించవచుచ్ అని నేను భావించడం

లేదు, ఇలా చేయడం వలన వారు చటట్బదధ్మైన ఉపయోగానిన్ మాతర్మే నిరుతాస్్హపరుసుత్నాన్రు.

మనం అందరం ఒక సాధారణ పర్యోజనం కోసం పని చేసుత్నాన్ం గనుక రాబోవు కొనిన్

సంవతస్్రాలలో మనం ఈ చరచ్ను కొనసాగిసాత్మని నేను నముమ్తునాన్ను.

5. భారతదేశం యొకక్ ఒక ఫోటోగార్ఫిక్ రికారుడ్్. మనం పని చేయవచుచ్ అని నేను నమేమ్ ఐదవ

కేష్తర్ం భారతదేశం యొకక్ మంచి ఫోటోగార్ఫిక్ రికారుడ్్ను అందించడం. సమాచార మంతిర్తవ్శాఖకు

సంబంధించిన సరవ్రల్లో మేము చూసిన ఫోటోలు తకుక్వ విశేల్షణకు చెందినవి, అయినా కూడా అవి

అదుభ్తంగా ఉనాన్యి. భారతదేశం అంతటా అనేక ఫోటోగార్ఫిక్ ఆరెక్ౖవుల్ లాక్ చేయబడి ఉనాన్యి,

అనేక సందరాభ్లోల్ అధిక-విశేల్షణ కలిగి ఉనన్ సాక్నుల్ గలవి చెలిల్ంపులు అనే గోడల వెనుక

ఉండిపోతాయి. బిర్టీష్ లైబర్రీ వంటి పర్దేశాలోల్ కూడా నమమ్శకయ్ంకాని సేకరణలు ఉంటాయి.

ముదర్ణ నుండి వెబ్ ఉపయోగానికి తగినటుల్గా, అధిక విశేల్షణ గల ఛాయాచితార్ల డేటాబేస్ ను

రూపొందించి, ఆ డేటాబేస్ ని పరిమితి లేకుండా ఉపయోగం కోసం అందుబాటులోకి

తీసుకురావడం అనేది ఒక సరైన లకష్య్ం అని నేను నమమ్తునాన్ను. ఇది ఏం కషట్ం కాదు.

ఉదాహరణకు, సమాచార మంతిర్తవ్ శాఖ యొకక్ ఫోటోగార్ఫిక్ రికారుడ్్ని, సులభంగా

అందుబాటులోకి తీసుకురావచుచ్ ఇక దాని వాడుకను నియంతిర్ంచటానికి ఎటువంటి కారణం లేదు.

6. ఆకాశవాణి. ఆరవది, గాంధీ-జీ తన జీవిత కాలం యొకక్ చివరి సంవతస్్రంలో ఆకాశవాణిలో

మాటాల్డిన 129 పర్సంగాలను చూసి నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. తపప్నిసరిగా, ఆకాశవాణిలో ఉనన్

నిధులలో ఇంకా ఎనోన్ ఉనాన్యి. ఆ నిధులలో కొనిన్ సంగీతం లేదా ఇతర సామాగిర్ రూపంలో

వాణిజయ్ CD లుగా విడుదల చేయబడాడ్్యి. ఆకాశవాణి పర్భుతవ్ంలో ఒక కీలక భాగం, ఇక ఆ

ఆరెక్ౖవల్ను విసత్ృతమైన ఉపయోగం కోసం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా

ఆసకిత్కరంగా ఉంటుంది.

7. భారతదేశం యొకక్ వీడియో రికారుడ్్. ఏడవ సాథ్నాన ఉనన్వి, ఆడియో ఆరెక్ౖవల్కు చాలా దగగ్రగా

సంబంధించినవి, వీడియో ఆరెక్ౖవులు. మేం భారత్ ఏక్ ఖోజ్ యొకక్ 53 ఎపిసోడల్ను పోస్ట్ చేశాం,

ఇక అది మొదటగా పర్సారం అయినపుప్డు ఎంత పర్జాదరణ పొందిందో అంతే పర్జాదరణ దానికి

ఇపుప్డు కూడా లభించింది. రామాయణానిన్ ఎందుకు పోస్ట్ చేయకూడదు? లేదా పాటలు, నృతయ్ం,

కళ, మరియు భారతదేశం యొకక్ సంసక్ృతి మరియు చరితర్ను వేడుకుగా చూపించే ఇతర వేలాది

అదుభ్త పొర్డకష్నుస్్? దూరదరశ్న్, ఆకాశవాణి లాగానే, చాలా కాలం పర్భుతవ్ంలో భాగంగా ఉంది.

ఇపుప్డు, అది ఒక సవ్తంతర్ ఏజెనీస్్, కానీ ఒక పర్జాహిత హేతువుతో ఉంది.

దూరదరశ్న్ తో పాటు భారతదేశమంతా వీడియో యొకక్ ఇతర ఆరెక్ౖవుల్ ఉనాన్యి, వాటిని చాలా

సులువుగా విసత్ృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావచుచ్. యు.ఎస్ నేషనల్ ఆరెక్ౖవ్స్్ తో ఉనన్ నా

అనుభవం ఏమిటంటే, వీడియోలను సంరకిష్ంచడానికి పనిచేసే వారు తమ పని మరింత విసత్ృతంగా

ఉపయోగించడానిన్ చూడడానికి ఆసకిత్ చూపుతారు. మా సవ్చఛ్ంద సేవకులు 6,000 వీడియోలను

కాపీ చేసి, 75 మిలియనల్ మందికి పైగా వీకష్ణలు చేసినపుప్డు, ఆరెక్ౖవిస్ట్స్్ ఆశచ్రయ్పోయారు.
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ఆరెక్ౖవల్ను చెలామణిలోకి తెచేచ్ తపుప్డు పర్యతన్ంలో చాలా సారుల్ వీడియోలు దాచబడినాయి, కానీ

అలా చేయడం వలన చాలా అరుదుగా విసత్ృతమైన పంపిణీ జరుగుతుంది లేదా ఎటువంటి

గణనీయమైన మొతాత్లలో కూడా ఫలితాలు లభించవు, ఇక కావలని మన చరితర్ను దాచిపెటట్డం

వలన పర్జలకు సరైన సేవ చేకూరదు.

వీడియో, ఛాయాచితార్లు మరియు ఆడియోను సాధయ్మైనంత ఉతత్మమైన నాణయ్తలో

అందుబాటులోకి తీసుకొచేచ్ందుకు మరో అంశం కూడా ఉంది. ఏదైనా చలనచితర్ం లేదా వారాత్

నిరామ్ణం లేదా అధిక-నాణయ్త పతిర్క వాయ్సం తయారుచేసేటపుప్డు అతికషట్మైన పనులలో, చలన

చితర్ం కోసం "B- రోల్" కనుగొనడం లేదా, ముదర్ణ కోసం "సాట్క్ ఫోటోస్" కనుగొనడం ఒకటి.

మీరు ఒక పరయ్టనా సంబంధి అంశం రాసుత్నన్టెల్ౖతే మీకు తాజ్ మహల్ యొకక్ ఫోటో

అవసరపడవచుచ్. ఒకవేళ మీరు భారతదేశం గురించి సినిమా తీసుత్నన్టల్యితే, మీకు నెహూర్ యొకక్

ఫుటేజ్ అవసరపడవచుచ్. ఈ రకమైన చారితార్తమ్క వసుత్వులను పొందడం చాలాసారుల్ చాలా

కషట్ంగా అనిపించవచుచ్.

ఇక చారితార్తమ్క రికారుడ్్ యొకక్ పర్జా మూలానిన్ డిజిటైజ్ చేసి ఆ సమాచారానిన్ ఉచితంగా

అనియంతిర్త వినియోగం కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొచిచ్నటెల్ౖతే, బాలీవుడ్ మరియు వారాత్

పర్సార మాధయ్మాలకు మరియు అనిన్ చినన్ సవ్తంతర్ చితర్ నిరామ్తలకు, రచయితలకు మరియు

వారికి సంబంధించిన కారాయ్లలో ఉపయోగించాలనుకునే విదాయ్రుథ్లకు కూడా పర్భుతవ్ం ఒక మంచి

బహుమతి పర్దానం చేసినటల్వుతుంది. ఈ సాధారణ పర్జా మూలానిన్ సృషిట్ంచడం దావ్రా, ఒకరు

వయ్కిత్గత కారాయ్చరణను పోర్తస్్హించిన వారవుతారు.

ఆ ఏడు కేష్తార్లు కషట్ం అయినపప్టికీ, చాలా సూటిగా ఉంటాయి. నేను మరో మూడు సవాళల్ను

ముందు పెటాట్లనుకుంటునాన్ను:

8. సంపర్దాయిక విజాఞ్నం;

9. ఆధునిక శాసీత్ర్య విజాఞ్నం;

10. పర్జాసావ్మయ్ సమాచారము యొకక్ విసత్ృత అభిలాషిత లకష్య్ం.

సాంపర్దాయిక జాఞ్నం మరియు బయోపైరేట్స్్సాంపర్దాయిక జాఞ్నం మరియు బయోపైరేట్స్్

నాకు సాంపర్దాయ జాఞ్నం ఒక కొతత్ రంగం, నేను దానిని విసత్ృతంగా చదవలేదు. నా అకోట్బర్

2017 యాతర్కై, శామ్ చికాగో నుంచి బయలుదేరగా నేను సాన్ ఫార్నిస్్సోక్ నుంచి బయలుదేరాను,

మేము ఢిలీల్ విమానాశర్యంలో కలుసుకొని నేరుగా బెంగళూరుకి వెళాళ్ం. మేము మొదటిగా

సందరిశ్ంచిన పర్దేశం శామ్ ఛానస్్లర్ గా ఉనన్ ఆయురేవ్ద విశవ్విదాయ్లయం మరియు ఆసుపతిర్,

30 సంవతస్్రాల కిర్ందట ఈ సంసథ్ని తన మితుర్డు దరశ్న్ శంకర్ సహాయంతో ఏరాప్టు చేసారు.

ఆయురేవ్దం అనేది భారత సంసక్ృత గర్ంధాలలోని సాంపర్దాయ వైదయ్శాసత్ర్ం, ఇది యుగాలుగా

శుదీధ్కరణతో ఆచరిసుత్నన్ వైదయ్ం, ఆయురేవ్ద అభాయ్సకులని వైదుయ్లు అంటారు. యునాని అనేది

ఆయురేవ్దానికి చెందినదే, ఇది అరబ్ మరియు పరిష్యనల్ పర్పంచం నుంచి వచిచ్న పురాతన వైదయ్

సంపర్దాయం మరియు ముసిల్ం హకీమ్స్్ దీనిని సాధన చేసాత్రు.
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శామ్ తన ఉపాధాయ్యులు మరియు మండలితో విధులకు హాజరు అయినపుప్డు నేను మైదానంలో

నడిచేవాడిని. టార్న్స్్ డిసిపిల్నరీ యూనివరిస్్టీ (TDU) యొకక్ మైదానం ఒక మనోహరమైన

పర్దేశం. భారతదేశంలో 6500 లకు పైగా ఔషధ మొకక్లను ఉపయోగిసాత్రు మరియు వీటి గురించి

పురాణం గర్ంధాలలో లిఖించబడినాయి, TDU మైదానంలో 1640 కు పైగా ఔషధమొకక్లు

పెరుగుతునాన్యి. విశాలమైన హెరేబ్రీయం(మూలికలు భదర్పరిచే చోటు)లో 4500 కు పైగా ఔషధ

మొకక్ల జాతులను సేకరించి సంరకిష్ంచబడాడ్్యి.

TDU సాంపర్దాయ గర్ంధాలలో విసత్ృతమైన జాఞ్నానిన్ మరియు ఆధునిక వైదయ్శాసత్ర్ంలో నూతన

పదద్తులతో మిళితం చేసుత్ంది. 50 కుపైగా Ph.D. విదాయ్రుథ్లు ఆయురేవ్ద సాంపర్దాయ పదధ్తులు

ఎందుకు మరియు ఎలా పనిచేసాత్యి(లేదా చెయయ్వు) అనే విషయం అరథ్ంచేసుకోవడానికి పదునైన

పరిశోధనలు చేసుత్ంటారు. ఈ పాఠశాల ఇటీవల అండర్ గార్డుయ్యేట్ విదయ్ కొరకు విసత్రించడంతో

పాటు చాలా పెదద్ వైదయ్శాలని నడుపుతుంది. అదనంగా, TDU 6500 ఔషధ మొకక్లు,

సూతీర్కరణలు, ఔషధ శాసత్ర్ం, ఔషధీయ సూతార్లు మరియు పదధ్తులు, రోగ చికితస్్ శాసత్ర్ం, వాయ్ధి

పురోగమనములోని ఘటట్ములు, జీవ నియంతర్ణ మరియు ఆయురేవ్ద శాసత్ర్ం యొకక్ ఇతర

అంశాల యొకక్ సమాచారానిన్ డేటాబేస్ రూపంలో కంపూయ్టరీకరణ చేసారు.

ఈ పరిశోధన యొకక్ అనేక ఉదాహరణలు నేను చూశాను. ఉదాహరణకి, కొనిన్ ఆహారాలు జీవితం

యొకక్ దీరాఘ్యువుని పెంచుతుందని సూచించే అధయ్యనాలు ఉనాన్యి. కొనిన్ పర్సిదధ్ అధయ్యనాలు

రెడ్ వైన్ తో ఇది సాధయ్ం అని చూపించాయి. ఆయురేవ్దంలో, దానిమమ్లు అదే లకష్ణాలను కలిగి

ఉనాన్యి, దీరాఘ్యువు యొకక్ విజాఞ్న శాసాత్ర్నిన్ ఆయురేవ్ద శాఖలో రసాయన అని పిలుసాత్రు.

ఒక Ph.D. విదాయ్రిథ్ ఆ పర్తిపాదనను పరిశీలించుటకు డోర్సోఫిలాలను(పండల్ మకిష్కలు) వాడాడు.

కొనిన్ డోర్సోఫిలాలకు రెడ్ వైన్ ఇవవ్గా, ఇతర డోర్సోఫిలాలకు దానిమమ్ రసం ఇచాచ్డు, ఇతర

డోర్సోఫిలాలు ఒక నియంతర్ణ సమూహంగా ఉనాన్యి. ఒక పాతర్ను డోర్సోఫిలాలు ఎంత దూరం

ఎకక్గలవు మరియు ఎంతసేపు ఎకుక్తాయే అనేది కొలిసేత్, వాటి శకిత్ మరియు తేజసుస్్ కొలత

తెలుసుత్ంది. డోర్సోఫిలాలకు ఇచిచ్న సంతులిత ఆహారం వాటి దీరాఘ్యువు మాతర్మే కాకుండా వారి

సంతానోతప్తిత్ కూడా పెంచాయి అని ఆ విదాయ్రిధ్ కనుగొనాన్డు, ఈ ఫలితం రెడ్ వైన్ ఇచిచ్న

నియంతర్ణ సమూహం పలితం కంటే ఉతత్మం మరియు మెరుగైనది.

TDU కో-చైరమ్న్ మరియు ధరమ్కరత్ మరియు నరాల నిపుణుడు డాకట్ర్ అయిన రామసావ్మి గారు

మరింత అదుభ్తమైన పర్యోగానిన్ వివరించారు. వైదయ్శాసత్ర్ంలో పరిశోధన చేయడంలో ఒక సమసయ్

ఏంటంటే వాసత్వ పర్పంచంలో ఈ ఫలితాలను ఎలా పరీకిష్ంచాలి. పర్యోగశాల ఎలుకలు లేదా

పండల్పై వాలే ఈగలపై పర్యోగాలు చేయచుచ్, కానీ అవి మానవుల నుండి భినన్మైనవి. మానవులోల్

పరీకష్ సిదాధ్ంతం చాలా కషట్ం ఎందుకంటే వాటివలల్ పెదద్ హాని జరగవచుచ్ మరియు కేష్తర్ సాథ్యి

పరీకష్లకి కఠినమైన పర్యోగశాల నిబంధనలు ఉంటాయి. ఇది అనిన్ వైదయ్శాసత్ర్ పరిశోధనలకు

కిల్షట్మైన సమసయ్.

డాకట్రల్ వదద్ మలేరియా రోగానిన్ నయం చేయగలిగే ఔషదాలు ఉనాన్యని మరియు వారు వాటి

పర్భావానిన్ పరీకిష్ంచాలనుకుంటునాన్రు అని చెపాప్రు. అయితే, ఆలా చేయడానికి ఏకైక మారగ్ం

మందులిన్ పర్యోగించిన కాలేయం యొకక్ జీవ ధాతుపరీకష్ చేయడమే, కానీ ఎలా ఐన మలేరియాతో

బాధపడుతునన్ ఒక సజీవ మానవుడు దొరకడం సాధయ్ం కాదు!

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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వారి బృందం పదునైన మూల కణ సాంకేతిక విజాఞ్నానిన్ వాడారు, మొదట చేతిలోని చరమ్ కణాలతో

పార్రంభించారు. మూల కణాలతో, మానవ శరీరంలో ఏదైనా అవయవానిన్ వృదిధ్ చేయవచుచ్,

కాబటిట్ వారు కాలేయాలను వృదిధ్చేసేవారు. వారు మలేరియాను కాలేయంలో పర్వేశపెటిట్, తరువాత

ఆయురేవ్ద ఔషధానిన్ ఆ కాలేయానికి అపాదించేవారు, తదావ్రా పురాతన ఔషధం యొకక్

పర్భావానిన్ తెలుసుకోగలిగారు.

పరయ్టన మనోహరంగా గడిచింది, మరియు నా ఆలోచనలు సహజంగా ఈ విలువగల సాంపర్దాయ

జాఞ్నం వైపు మళాళ్యి. దరశ్న్ శంకర్ మాటాల్డుతూ వారి వదద్ విసత్ృతమైన ఔషదాల గురించి,

శాసీత్ర్య పాఠాలు, చితార్లు, సారాంశాలు మరియు ఇతర సమాచారానిన్ పొందిపరచబడి ఉందని

చెపాప్డు. ఆ సమాచారానిన్ ఇంటరెన్ట్ దావ్రా అందరికి అందుబాటులోకి తేవచుచ్ కదా? అని నేను

అడిగాను. దానికి అతను బయోడైవరిస్్టీ చటట్ం అందుకు అంగీకరించదు అని చెపాప్డు. నాకు అది

అరధ్ం కాలేదు మరియు దాని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్ను.

ఆ సాయంతర్ం, రాజఠీవి ఘనతపొందిన మైసూర్ మహారాణి, పర్మోదా దేవి వడియార్, బెంగళూరు

అంత:పురంలో TDU వైదుయ్లు మరియు గురిత్ంచదగిన కొనిన్ డజనల్ బెంగళూరు నివాసులకి ఒక

కారయ్కర్మం ఏరాప్టుచేసింది. పర్దరశ్నల తరువాత, మేము అదుభ్తమైన దకిష్ణ భారత వంటకాలని

రుచి చూసాము, వాటిలో భాగంగా దోశలు మరియు పానీ పూరి, మరియు తీపి వంటకాలలో

భాగంగా పుచచ్కాయ పెచుచ్ మీద పుచచ్కాయ కులీఫ్, ఖాళీ చేసిన నారింజ తొకక్లో నారింజ కులీఫ్

ఇచాచ్రు. విందులో, నేను ఇంటరెన్ట్ లో ఆయురేవ్ద జాఞ్నం గురించి పర్శన్లు అడుగుతూ ఉనాన్ను

మరియు ఆ సమాచారం పర్జలోల్కి వెళల్కుండా బయోడైవరిస్్టీ చటట్ం వలల్ వచేచ్ చికుక్ల గురించి

మాటాల్డాను.

...

నేను కాలిఫోరిన్యా కి తిరిగి వచాచ్క, సాంపర్దాయ జాఞ్నం మరియు బయోపైరసీ కి సంబంధించిన

పుసత్కాల సమూహానిన్ కొనుగోలు చేశాను. వందన శివ యొకక్ సంచలనాతమ్క రచనలతో

పాఠయ్కర్మం మొదలుపెటాట్ను. మా పబిల్క్ లైబర్రీ అఫ్ ఇండియా గర్ంథాలయానికి తరచు వచేచ్ పార్చీన

ఔషధానికి సంబంధించిన కొంతమంది సంసక్ృత పండితులకి నేను కొనిన్ గమనికలు పంపాను

మరియు వాటిపై వారి అభిపార్యాలను అడిగాను. నేను ఆయురేవ్ద వైదయ్శాసత్ర్ చరితర్ గురించి

మరియు సాంపర్దాయ జాఞ్నంపై విశిషాట్ధికారం గురించి తెలిపే మేధో సంపతిత్ పుసత్కాలు చదివాను.

రెండు విషయాలు నాకు ఆసకిత్ కలిగించాయి. మొదటిది, దరశ్న్ శంకర్ వారు వికర్యించే

"మెడిసినల్ పాల్ంట్స్్ ఇన్ హోమియోపతి" మరియు "మెడిసినల్ పాల్ంట్స్్ ఇన్ కేరళ" అనే పేరల్తో

కూడిన 13 CDలను నాకు పంపించారు. పర్తి CD లో సాధారణ సమాచారనిధి అంతరుమ్ఖం కలిగి

ఉంది మరియు వాటిలో వాచకంతో చెటల్ చితార్లు, కీలక పదాలు, ఇతర విషయాలు ఉనాన్యి. ఈ

CD లు చాలా సులువుగా మంచి ఇంటరెన్ట్ అంతరుమ్ఖంలోకి మారచ్వచుచ్ అనిపించింది.

ననున్ అయోమయానికి గురిచేసిన మరో విషయం సాంపర్దాయ ఙాఞ్న డిజిటల్ గర్ంథాలయం అని

పిలువబడే భారీ పర్భుతవ్ పర్యతన్ం. శర్మించి 150 పుసత్కాలను లిపయ్ంతరీకరణ చేసి ఈ వయ్వసథ్ను

నిరిమ్ంచినారు, తరువాత 297 సమ్ృతులను,183 సాంపర్దాయ ఆయురేవ్ద మరియు యునాని

సూతీర్కరణలను డేటాబేస్ రూపంలో పొందపరచబడినవి. సూచికలను పర్ముఖ నిపుణుల ఎంపిక

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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చేసారు, నేను ఎంత విశేషంగా చెపప్గలనంటే ఈ డేటాబేస్ కోర్డీకరించిన సాంపర్దాయిక జాఞ్నం

ఆయురేవ్ద సూతీర్కరణ కళ యొకక్ సాథ్యికి పార్తినిధయ్ం వహించింది. ఇందులో చెపుప్కోదగగ్ మాట

కూడా ఉంది: ఈ డేటాబేస్ అందరికి అందుబాటులో ఉండదు, కేవలం విశిషాట్ధికారం కలిగిన

పరీకష్కుడికి మాతర్మే అందుబాటులో ఉంటుంది.

నేను U.S. పేటెంట్ వయ్వసథ్ గురించి చాలా కాలంగా కలవరపడాడ్్ను. అధిక సంఖయ్లో ఉనన్

"వాయ్పార పదధ్తులు" మరియు "సాఫ్ట్ వేర్" విశిషాట్ధికారాలు మంచి కంటే చాలా ఎకుక్వ హాని

కలగచేసాత్యని మరియు అవి అరుదుగా వినూతన్ లేదా పర్తేయ్కమైనవి అని నా భావన. నేను 1994

లో U.S. పేటెంట్ సమాచారానిన్ ఇంటరెన్ట్ లో పెటాట్ను, మరియు విశిషాట్ధికారాలు ఇచేచ్

విధానాలపై చాలా సమయం గడిపాను, విశిషాట్ధికారాలని వారి పర్తిరోజు పనిలో వినియోగించుకునే

అనేక మంది పర్జలతో మాటాల్డాను. వాసత్వానికి, నేను ఇంటరెన్ట్ లో పేటెంట్ సమాచారనిధిని

మొదట ఉంచినపుప్డు, వీటిని వాడిన ఉతాస్్హవంతులైన వినియోగదారులు చాలామంది U.S.

పేటెంట్ అండ్ టేర్డ్ మార్క్ ఆఫీసోల్ని ఉదోయ్గులు ఉనాన్రు, వారికీ ఆఫీసులో చాలా భయంకరమైన

మరియు పాతబడిపోయిన శోధన సౌకరయ్ములు ఉండటంతో వారు ఇంటికి వచిచ్ నా కంపూయ్టరోల్

వారి పరిశోధనలు చేసేవారు.

దటట్ంగా పెరిగిన వాయ్పార పదధ్తులు మరియు సాఫ్ట్ వేర్ విశిషాట్ధికారాలకి అదనంగా, ఇలాంటి

సమసయ్లే వైదయ్శాసత్ర్ంలో కూడా ఉనాన్యి. పర్తేయ్కించి, U.S. మరియు యురోపియన్ పేటెంట్

కారాయ్లయాలు జారీ చేసిన ఎనోన్ అతయ్ంత పర్శాన్రథ్కంగా ఉనన్ విశిషాట్ధికారాలు లోతైన చరితర్

గలిగిన భారత్, ఆఫిర్కా మరియు అనేక ఇతర పర్దేశాలలో తమ రోజువారీ జీవితంలో వాడే

సాంపర్దాయ జాఞ్నంపై పర్భావం చూపింది.

అతయ్ంత పర్సిదధ్మైనది పసుపుపై ఇచిచ్న విశిషాట్ధికారాలు. పసుపు గాయాలు నయం చేయుట వంటి

అనేక వైదయ్ లకష్ణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇదద్రు అమెరికా పరిశోధకులు "పసుపు వాడకం మరియు

వాటి నిరావ్హణ" పై విశిషాఠ్దికారాలు పొందారు. నాయ్యంగా భారతదేశం దీనిపై ఆగర్హంతో ఉంది.

Dr. R.A. మాశెలక్ర్, భారతదేశంలో పెదద్ జాతీయ పరిశోధన పర్యోగశాలలు నడుపుతునన్

సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండసిట్ర్యల్ రీసెర్చ్ కౌనిస్్ల్ యొకక్ డైరెకట్ర్ జనరల్, వారి సహాయంతో అనేక

గొపప్ పర్యతాన్ల తరువాత పసుపుపై విశిషాట్ధికారాలు రదుద్ చేయబడాడ్్యి.

మరో విశిషాట్ధికారం బాసమ్తి బియయ్ంపై జారీ చేయబడింది, ఇది బెంగాలోల్ మిలెల్నియా కోసం

పెంచేవారు. బాసమ్తి బియాయ్నిన్ ఇతర పొటిట్ బియయ్ం రకాలతో కలిపి ఒక బలిషట్మైన మొకక్ను

తయారు చేయుటకు సంబంధించిన పేటెంట్. ఇది ఎలాగో ఒక ఆవిషక్రణ కాదు ఎందుకంటే

భారతదేశంలోని రైతులు ఈ పదధ్తిని దశాబాద్లుగా పటిట్సూత్ వసుత్నాన్రు. ఇదే కాకుండా,

విశిషాట్ధికారం "బాసమ్తి" పదంపైన కలుపుకొని జారీ చేసారు మరియు ఆ పదం వాడినచో రైతులపై

తగిన చరయ్ తీసుకునేందుకు కారణాలు అయేయ్వి.

ఐకయ్రాజయ్సమితి కనెవ్నష్న్ ఆన్ బయోలాజికల్ డైవరిస్్టీ, సాంపర్దాయ జాఞ్నం సాథ్నిక సమాజాలలో

యుగాలనుంచి ఉంది వాటిపై విశిషాట్ధికారాలు లేదా పేటెంట్ కొనిన్ పాశాచ్తయ్ పర్తినిధయ్ బయోపైరేటల్

కారాయ్చరణ పరిధిలో ఉండరాదు అని గురిత్ంచింది. ఈ సాంపర్దాయ ఆచరణ దేశాలని జాతీయ

చటాట్ల ఏరాప్టుకు పోర్తస్్హిసుత్ంది, మరియు పలితంగా భారతదేశం బయోడైవరిస్్టీ చటట్ం 2002

ని అమలుచేయబడింది. సాంపర్దాయ ఆచరణలు మరియు చటాట్లు రెండింటికి ముఖయ్మైన ఒక

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన

159



సూతర్ం పాశాచ్తయ్ పర్తినిధాయ్లు సాథ్నిక సమాజాల పరిజాఞ్నం దావ్రా ఒకక్రే లాభపడకుండా,

లాభానిన్ పంచుకోవాలి.

నిజానికి పేటెంట్ సాంపర్దాయ జాఞ్నంపై జారీ చేయబడితే, నేను లాభాలు పంచబడాలి అనే

విషయంపై పూరిత్గా ఏకీభవిసాత్ను. అంతేకాకుండా, జీవసంబంధ పదారథ్ం విసత్ృతంగా సాథ్నిక

పార్ంతాలోల్ పర్తేయ్కమైన చికితాస్్పరమైన పర్భావాలు యొకక్ సంపర్దాయ మూలాల నుండి ఒక

అవగాహన ఆధారంగా సాగు చేసేత్, విశిషాట్ధికారాలు లేదా పేటెంట్ పొందినవారు లాభాలలో సాథ్నిక

సంఘాలకు భాగం ఇవావ్లి. బయోడైవరిస్్టీ చటట్ం ఈ సూతార్లను పర్తిబింబిసుత్ంది.

మొతత్ంమీద, అనీన్ జారీచేయబడడ్్ విశిషాట్ధికారాలు కాకపోయినా, పసుపు నుంచి బాసమ్తి దాక

మరియు ఎనోన్, ఎనెన్నోన్, పూరిత్గా బూటకం అనేది నా సమసయ్. అవి జారీ చేయకుండా ఉండాలిస్్ంది.

మరియు ఇంకా అలాంటి చెడడ్్ విశిషాట్ధికారాలు జారీ చేయబడుతునాన్యి. సాంపర్దాయక జాఞ్న

డిజిటల్ గర్ంథాలయ ముఖయ్ ఉదేశయ్ం, విశిషాట్ధికార పరీకష్కులు దీనిని వాడి ఇలాంటి సందరాభ్లు

కనుగొనడం మరియు ఇలాంటి చెడడ్్ విశిషాట్ధికారాలు జారీ చేయకుండా మొదటోల్నే అడుడ్్కోవడం. ఈ

డిజిటల్ గర్ంధాలయం U.S. మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ పేటెంట్ అధికారులతో

ఒపప్ందం కుదురుచ్కునాన్రు, విశిషాట్ధికార పరీకష్కులు ఈ సమాచారనిధిని కర్మ పదధ్తిలో

ఉపయోగించాలనే విషయానికి నేను పూరిత్గా మదద్తు ఇసాత్ను. ఇది ఒక సానుకూలమైన విషయం.

కానీ, కొంత మంది పర్జల విశావ్సం ఏంటంటే డేటాబేస్ విసత్ృత సాథ్యిలో అందుబాటులో ఉంచడం

వలల్ ఏదో ఒక విధముగా చెడు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ జాఞ్నము అందుబాటులో ఉండడం వలల్

చెడడ్్ సంసథ్లు లాభపడతాయి అని విశవ్సిసుత్నాన్రు. TDU యొకక్ డేటాబేస్ లేదా సమాచారానిన్

అందుబాటులో ఉంచడంపై వెనక ఉనన్ భయాందోళన ఇలాంటిదే. ఆ తారిక్క పంకిత్ నాకు అరథ్ం

అవవ్దు, అది మూడు దశాబాద్లుగా పర్జా సమాచారానిన్ ఆనెల్ౖన్ లో పెటిట్న అనుభవాలు నా ముందు

తిరుగుతునాన్యి.

నేను ఈ విషయం గురించి ఆలోచించే చాలామందిని పర్శిన్ంచాను. డేటాబేస్ ను రహసయ్ంగా

ఉంచడం వలల్ చెడు పేటెంట్ లను నిరోధించడంలో సహాయం చేయలేదు అని నాతో పాటు అందరూ

అంగీకరించారు. ఈ సమాచారానిన్ రహసయ్ంగా ఉంచడం అనేది ముఖయ్మైన పర్జా పరిధి జాఞ్నం

యొకక్ పర్చారం మరియు విసత్రణను దెబబ్తీసుత్ందని నేను నిరాధ్రణకు వచాచ్ను. నేను డేటాబేస్ లేదా

సమాచారానిన్ ఎనన్డూ చూడలేదని గమనించాలి, మరియు సంసక్ృత పండితులు హెచచ్రించినటుట్

సూతార్లను అరధ్ం చేసుకోకుండా వాటిలో ఉనన్ పాఠాలను తెలుసుకోకుండా ఊరికే సమాచారానిన్

లేదా డేటాబేస్ ని పోగుచేయడం అంటే పాత కాలంలో చెతత్ లోపల, చెతత్ బయట నియమానిన్

నెరవేరుసుత్నన్టేట్.

డేటాబేస్ ఉనన్పప్టికీ, అది చాలా నాణయ్త కలిగినదిగా గురిత్ంపు పొందింది ఇంకా దీనిని విసత్ృతంగా

అందుబాటులోకి తేవడం వలల్ విజాఞ్న వాయ్పిత్కి ఉపయోగపడుతుందని నముమ్తాను. ఒకవేళ ఈ

సమాచారం చెడు విశిషాట్ధికారులను(పేటెంటల్ను) తరమడానికి ఉపయోగపడితే, సమాచారం పెదద్

సమూహంగల పేటెంట్ -బసట్ర్స్్ కి అందుబాటులో తేవడంవలల్నే ఆ పరిసిథ్తి వసుత్ంది. ఒకవేళ

సమాచారం అతయ్ధిక నాణయ్తతో లేనిచో, సంసక్ృత పండితులతో వాటిని వాయ్ఖాయ్నింపచేయడంవలల్

ఉపయోగం ఉంటుంది మరియు వాసత్వానికి ఆయురేవ్ద మరియు యునాని శాసాత్ర్ల పర్చారం చాలా

ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
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పరిశీలకులకు ఒక డేటాబేస్ లేదా సమాచారనిధిని రూపొందించడం కంటే మరింత సమరథ్వంతమైన

వూయ్హం వందన శివ లాంటి పోర్తస్్హించదగగ్ పేటెంట్ బసట్ర్స్్ అవవ్చుచ్ అనిపిసుత్ంది. వైట్ హౌస్

లో బరాక్ ఒబామా బహిరంగ పర్భుతవ్ పర్యతాన్లకు నాయకతవ్ం వహించిన నా సహోదోయ్గి బెత్

నెవెక్ (మరియు శామ్ పిటోర్డాకు మంచి సేన్హితుడు), "పీర్ టు పేటెంట్" అని పిలిచే ఒక వయ్వసథ్కు

మారగ్దరశ్కుడిగా ఉనాన్డు, అందులో విశిషాట్ధికారాల(పేటెంట్) పరీకష్కులు ఇంటరెన్ట్ మీద పని

చేసే పర్జలతో కళ యొకక్ ఉదాహరణలు కనుగునేందుకు పర్యతిన్సాత్రు. కేవలం కొంతమంది

పేటెంట్ పరీకష్కులకు డేటాబేస్ ను అందుబాటులో ఉంచడంకంటే, పీర్ టూ పేటెంట్ పర్జా

సమూహాలు విజాఞ్నానిన్ గరిషట్ పర్యోజనాలు పొందడానికి ఉపయోగించించుకునాన్రు.

నాకు ఇకక్డ సమాధానాలు తెలుసు అని కచిచ్తంగా చెపప్లేను, కానీ నా అభిమతం ఏంటంటే

పర్భుతవ్ సాంపర్దాయ జాఞ్న డిజిటల్ గర్ంథాలయ డేటాబేస్ లేదా సమాచారనిధి పర్జలకి

అందుబాటులో ఉంచాలి. అది పర్జల అధికార పరిధి జాఞ్నం కలిగి ఉంటుంది, ఇది పర్భుతవ్ంచే పెదద్

వయ్యంతో కూడబెటిట్నది, మరియు దానిన్ అందుబాటులో తేవడం సాంపర్దాయ జాఞ్నానికి మంచిది.

ఒక పర్భుతవ్ సంసథ్గా, కాపీరైట్ చటట్ం, సమాచార హకుక్ చటట్ం, మరియు రాజాయ్ంగం అనిన్

బహిరంగంగా బయటపెటట్డానికి గటిట్గా మొగుగ్ చూపాలి అనుకుంటాను. ఈ విధంగా

ఆలోచించడంలో బహుశా నేను తపుప్ అనుకుంటాను, కానీ 2018 లో భారతదేశంలో ఈ

సంభాషణను పార్రంభించడం నా ఉదేద్శయ్ం, బహుశా పర్జలకి డేటాబేస్ లేదా సమాచానిధిని కేవలం

పోరట్ల్ లో అందుబాటులోకి తేవడం కాకుండా దానిని పర్జలకు అందుబాటులో ఉంచడం మరియు

దానిని పునరుపయోగించడానికి అధికారిక దరఖాసుత్ ఇవవ్డానికి దారితీసుత్ందేమో.

శాసీత్ర్య జాఞ్నం మరియు ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ కాపీ దుకాణముశాసీత్ర్య జాఞ్నం మరియు ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ కాపీ దుకాణము

తొమిమ్దవది వైజాఞ్నిక పరిజాఞ్నం కేష్తర్ం, అనగా జరన్ల్స్్ లో ఉనన్ ఆధునిక పండిత పర్చురణలు.

2017 లో నా పర్యతన్ం చాలావరకు శాసీత్ర్య విజాఞ్నానిన్ పొందటానికి ఎదురైయేయ్ అడడ్్ంకులు,

పర్తేయ్కంగా U.S. ఉదోయ్గులు లేదా అధికారులు వారి అధికారిక విధులోల్ భాగంగా జారీ చేయబడిన

వాయ్సాలను చటట్విరుదధ్ంగా పర్చురణకరత్ల దావ్రా పర్చురించిన శాసీత్ర్య విజాఞ్నానిన్ పొందడానికి.

నా అసలు పని ఏమిటి అంటే ఆ సమసయ్ను విశేల్షించడం, అవును లేదా కాదు అనే ఓటు కోసం నా

విశేల్షణ దావ్రా కనుగొనన్ ఫలితాలను అమెరికన్ బార్ అసోసియేషన్ ముందు ఉంచడం, తరావ్త

అనేక డజనల్ పర్చురణకరత్లకు మరియు అనేక డజనల్ ఏజెనీస్్లకు ఒక ధృవీకృత మెయిల్ దావ్రా

పర్కటనలను పంపించడం. దీని దావ్రా సమసయ్ ఉందని మరియు దానిపై 60 రోజులలోగా

వివరణలను ఇవావ్లని పర్చురణకరత్లకు తెలియపరచడం.

నా మనసుస్్లో ఉనన్ పర్శన్, "తరావ్త ఏమిటి?" నేను సారవ్జనిక కేష్తర్ కారాయ్ల పై కాపీ రైట్ యొకక్

సరికాని నిశిచ్త వాకాయ్ల గురించి లేఖను పంపితే, నేను దానిన్ పర్చురించడానికి అనుమతి అడుగను.

ఒకవేళ ఆ రచన నిజంగానే సారవ్జనిక కేష్తర్ంలో ఉండి ఉంటే నాకు అనుమతి అవసరం లేదు. నేను

అడిగిన రచనల కాపీ నా దగగ్ర ఉండాలిస్్ందే, లేకపోతే అది ఒక సైదాద్ంతిక సమసేయ్ అవుతుంది.

నాకు వాళల్ దగగ్ర నుంచి ఆకేష్పణలు రాకపోయినా నేను వాళల్ని ఆకేష్పణలు ఏమైనా ఉంటే తెలపమని

అడుగుతూ ఉంటాను. ఇపుప్డు పర్శన్ ఏమిటి అంటే వాయ్సానిన్ పర్చురించాలా లేదా?

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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వారి ఆరిథ్క కారయ్కలాపాలకు నషట్ం వాటిలేల్ అవకాశం ఉంటే పర్చురణకరత్లు ఎంత కూర్రంగా

ఉంటారో సైన్స్్-హబ్ తో అలెగాజ్్ండార్ ఎలబ్కియన్ మరియు JSTOR తో ఆరన్ సావ్ర్జ్్ యొకక్

అనుభవాల దావ్రా నాకు తెలుసు. నేను పర్భుతవ్ పనుల గురించి ఆమోదయోగయ్మైన సమాచారం

తెచిచ్నపప్టికీ పర్చురణకరత్లు ఆసకిత్ కనబరుసాత్రని అనుకోను. వాళుల్ పర్మాణాలకు సంబంధించిన

వాళుల్ ఏం చేశారో అదే చేసాత్రు అలాగే నిపుప్లు చెలరేగటానికి సిదధ్ంగా ఉంటారు. నేను ఖచిచ్తంగా

పర్జా పర్చురణకరత్లకు ఈ నోటీసులని పంపిసాత్ను, ఎందుకంటే వాళుల్ పర్జా ఆసిత్ని దురివ్నియోగం

చేశారని భావిసుత్నాన్ను, అయితే నేను అంతగా వంకరలు లేని ఇతర మారాగ్లను అనేవ్షిసుత్నాన్ను,

అది ననున్ నేరుగా ఆ కొండపైన మెరుసుత్నన్ గర్ంథాలయానికి తీసుకువెళుత్ంది.

భారతదేశంలోను ఇలాంటి పరిసిథ్తే, పర్ముఖ ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ కాపీ దుకాణం కేసు, ఇది కూడా

అదే కోవలోకి వసుత్ంది. ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయ పార్ంగణంలో చినన్, వయ్కిత్గతంగా నడపబడుతునన్ కాపీ

దుకాణం ఉంది. పొర్ఫెసరుల్ జరన్ల్ ఆరిట్కల్స్్ జాబితాలతో వసాత్రు, ఇక దుకాణం నుంచి ఎవరో

ఒకరు గర్ంథాలయానికి వెళిల్ జిరాక్స్్ లు తీసుకుంటారు, ఆ తరావ్త వాటి కోరుస్్ పాయ్కల్ను

సమీకరించి విదాయ్రుథ్లకు నామమాతర్పు ధరలకు అముమ్తారు. ఆకస్్ఫ్ర్డ్్ విశవ్విదాయ్లయం పెర్స్,

కేంబిర్డ్జ్్ విశవ్విదాయ్లయం పెర్స్, మరియు టేలర్ & ఫార్నిస్్స్ లు రామేశవ్రి ఫోటోకాపీ దుకాణంపై

దావా వేసారు. ఆ దుకాణంపై పోలీసులు దాడి చేసారు. యజమాని ది వైర్ తో "నేను ఏదో అపరాధి

అయినటుల్ ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది."

కేసు నూయ్ఢిలీల్లోని ఢిలీల్ హైకోరుట్కు వెళిళ్ంది. నా సేన్హితుడు శాంనాద్ బషీర్, భారతదేశంలో

పర్ముఖ మేధోసంపతిత్ విదాయ్రుథ్లలో ఒకరు మరియు అంకితబావంతో పనిచేసే సాంఘిక సంసక్రత్,

తను విదాయ్రుథ్ల సంఘం మరియు విదాయ్వేతత్ల తరపున జోకయ్ం చేసుకునాన్రు.

భారతదేశపు కాపీరైట్ చటట్ం, అనిన్ చటాట్లలాగే కాపీరైట్ చటట్ంలో కూడా కొనిన్ మినహాయింపులు

ఉంటాయి, కాపీరైట్ అనువరిత్ంచని కేష్తార్లు. ఉదాహరణకు, యు.ఎస్. లో పర్భుతవ్ం యొకక్

రచనలు కాపీరైట్ నుండి మినహాయించబడాడ్్యి. భారతదేశం మరియు యు.ఎస్. ఒక అంతరాజ్్తీయ

ఒపప్ందం ఫలితంగా, రెండింటిలో, కాపీరైట్ ని ఉలల్ంఘించకుండా, పుసత్కం యొకక్ సాథ్యి

ఏదైనపప్టికీ అంధులకు అందుబాటులో ఉంచడానికి ఆ పుసత్కానిన్ కాపీ చేయవచుచ్.

భారతదేశంలో, కాపీరైట్ కు మరొక మినహాయింపు ఉంది, ఒక ఉపాధాయ్యుడు విదాయ్రిథ్కి బోధన

చేసుత్నన్ సమయంలో ఆ రచనను కాపీ చేసుకునన్పుప్డు ఇది జరిగితే కాపీరైట్ చటట్ం వరిత్ంచదు. ఢిలీల్

విశవ్విదాయ్లయంలోని కోరుస్్ పాయ్కుల్ ఈ కాపీరైట్ మినహాయింపు పరిధిలోకి వసాత్యి అని కోరుట్

చెపిప్ంది. రామేశవ్రి ఫోటోకాపీ దుకాణంలో ఎటువంటి కాపీరైట్ ఉలల్ంఘన జరగలేదు ఎందుకంటే

ఆ కోరుస్్ పాయ్కుల్ పర్తేయ్క పర్యోజనం కోసం, విజాఞ్న విసత్రణ యొకక్ పర్చారం కోసం విశవ్విదాయ్లయ

అనుమతితో తయారు చేయబడాడ్్యి, ఇదే కాపీరైట్ యొకక్ వాసత్విక ఉదేద్శం.

కాపీరైట్ చటట్ం వరిత్ంచదు. కేస్ రదుద్ చేయబడుతుంది.

ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయం కేసు గురించి నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఇక కోరుట్ యొకక్ నిరణ్యం నాలో

లోతుగా పర్తిధవ్నించింది. జరన్ల్ ఆరిట్కల్స్్ యొకక్ డేటాబేస్ తో కాయ్ంపస్ కి నేను వెళేత్ ఏమౌతుంది?

టాకో టర్క్ అనే పదానికి ఒక సమతులయ్ పదం నా మెదడులో ఉంది, అవి ఇకక్డ యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ లో

సరవ్వాయ్ప పదాలు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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నా ఆలోచన ఏమిటి అంటే ఒక పొర్ఫెసర్ వాయ్సాలకు డిజిటల్ ఆబెజ్్క్ట్ ఐడెంటిఫయర్స్్ జాబితాను

అందించగలడు. ఇక, విదాయ్రుథ్లు కిటికీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, వాటిని వాళల్ కోరుస్్ పాయ్క్ తో ఉనన్

ఒక USB డెర్ౖవ్ ని నేను వాళల్కి అందజేసాత్ను. తరావ్త మరో విశవ్విదాయ్లయానికి వెళిల్ అదే పనిని

చేసాత్ను. జాఞ్నానిన్ ఒక మనిషి నుండి మరొక మనిషికి చేరవేసే సేవ. బహుశా మనం ఉచిత USB

డెర్ౖవల్తో పాటు అలాప్హారానిన్ అందించవచేచ్మో. నా దగగ్ర గౌకమోల్ వంటకాల అదుభ్త సేకరణ

ఉంది, అది భారతదేశంలో బాగా ఆధరణ పొందుతుంది.

"ఇది నేరుగా విషయానిన్ సూచిసుత్ంది కదూ?" అని శాంనాథ్ ను అడిగాను. అతను భౌతిక కోర్స్్

పాయ్కల్ విషయం సరిగాగ్ అదేవిధంగా ఉంది అని అంగీకరించాడు, కానీ వాసత్వానికి కోరుట్ నిరిద్షట్

వాసత్వాలను ఎలా అరథ్ం చేసుకుంటుందో మరియు USB డెర్ౖవ్ మరియు ఒక పేపర్ కోరుస్్ పాయ్క్

లను సమాంతరంగా ఎలా చూసుత్ందో ఎవరు చెపప్లేదు అని అనాన్డు. అయితే, అది విషయానిన్

సూచిసుత్ందని మేము ఇదద్రం అంగీకరించాము.

విదాయ్ హకుక్ అనేది కాపీరైట్ చటట్ంలో మాతర్మే కాకుండా భారత రాజాయ్ంగంలోని పార్థమిక

హకుక్లలో కూడా పొందుపరిచారు. ఉదాహరణకు, మీకు ఇషట్మైన వృతిత్ ఎంచుకుని దానిని

కొనసాగించడం అనేది ఒక పార్థమిక హకుక్, అదే కులం గురించిన హకుక్. కానీ, అది కులాల

కనాన్ ఎకుక్వ: మీరు మీరు ఎంచుకొనిన వృతిత్ని గురించి నేరుచ్కోలేక పోయినటల్యితే మీరు ఆ

వృతిత్ని కొనసాగించలేరు. ఇది సాంకేతిక పర్మాణాలతో నా వాదన, ఇక సాధారణ పరిజాఞ్నం కోసం

కూడా నేను అదే పర్తిపాదిసాత్ను. పర్జాసావ్మయ్ నిరావ్హణకు వివేకంగల ఒక పౌరుడే అంతరంగం.

పర్తి ఒకక్రికి శాసీత్ర్య సమాచారం అందుబాటులోకి తేవడానికి బదులు, ఒకేసారి, ఆ సమాచారానిన్

20 మిలియనల్ భారతీయ విదాయ్రుథ్లకు అందుబాటులోకి తీసుకొసేత్ నేను ఆనందిసాత్ను. ఇది ఒక

ముఖయ్మైన అంశానిన్ సూచిసుత్ంది: విజాఞ్న పార్పిత్ ఒక బైనరీ పర్తిపాదన కాదు. ఒకవేళ పెర్ౖవేటు ఆసిత్

హకుక్లు ముఖయ్ పాతర్ పోషించినా, విదాయ్రుథ్లు తమ విదయ్ను కొనసాగించాలని పర్యతిన్ంచినపుప్డు

జాఞ్న మారగ్ంపైన మనం ఈ ధారణాధికారాలు అధిగమించలేని అడడ్్ంకిగా మారనివవ్లేము. విదయ్ను

ఉదేద్శపూరవ్కంగా నిలువరించే అవరోధాలు అనైతికమైనవి ఇక ఇకక్డ ఆ అడడ్్ంకులను

తొలగించడానికి ఏదో ఒకటి చేయగల అవకాశం ఉంది.

ఆ సమాచారానిన్ ఉపయోగించి భారతీయ విదాయ్రుథ్లకు సమాచారానిన్ ఉపయోగించుకునే అవకాశం

ఇవావ్లని నా ఆశ. నేను ఈ పని చేయటానికి తగినంత ధైరయ్ం నాకు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు,

లేదా భారతదేశంలోని విశవ్విదాయ్లయాలు ననున్ కాయ్ంపస్ కు రానివవ్డానికి సాహసం

చేయగలుగుతారో లేదో నాకు తెలియదు. అతాయ్శ కలిగిన పర్చురణకరత్లు ఎలా సప్ందిసాత్రో నాకు

తెలియదు. అయితే, ఆ కారయ్ం నేరుగా భారతదేశ చటాట్ల యొకక్ లకాష్య్ల పరిధిలోకే వసాత్యి అని

నేను అనుకుంటునాన్ను ఇక ఆ సమాచారానిన్ అందుబాటులోకి తీసుకురాడానికి జాఞ్న సతాయ్గర్హం

మాతర్మే మారగ్ం ఐతే, ఐతే అదే జరగని.

సమాచార పర్జాసావ్మీకరణంసమాచార పర్జాసావ్మీకరణం

పదవది సమాచార పర్జాసావ్మీకరణం కేష్తర్ం. ఇది నా గొడుగు వరగ్ం, అందరీన్ ఆకరిష్ంచేది, అయితే

అతి ముఖయ్మైనది. పర్జానిధులతో సాధారణంగా పర్భుతవ్ము దావ్రా తయారు చేయబడిన పెదద్

డేటాబేసల్ను కనుగొని వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే నా వయ్కిత్గత దృషిట్. ఇది

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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భారతదేశంలో లేదా యునైటెడ్ సేట్టోస్్ల్ జాతీయ పర్భుతవ్ం సాథ్యిలో దృషిట్ కేందీర్కరించిన ఒక

టాప్-డౌన్ వయ్పారం. నేను ఇపప్టికే ఉనన్ విషయాలను కనుకొక్ని, వాటిని అందుబాటులోకి

తీసుకురాడానికి పర్యతిన్సాత్ను.

కానీ జాఞ్నం టాప్-డౌన్ గా ఉండదు. జాఞ్నం పర్జలతో పార్రంభమవుతుంది. నా 2016 పరయ్టనలో

నేను బంకర్ రాయ్ ని కలుసుకునన్పుప్డు చాలా బాగా అరథ్ం చెసుకునాన్ను. శాయ్మ్ ఎలీట్ మాయో

కాలేజీలో పర్సంగం ఇవావ్లి, మరుసటి రోజు ఉదయం మేం బేరుఫ్ట్ కళాశాల బయలుదేరాం.

అకక్డ అతని పాత సేన్హితుడు బంకర్ ని కలిసి రాజసాథ్న్ కేందర్ విశవ్విదాయ్లయానికి వెళాళ్లి.

అకక్డ శాయ్మ్ చానస్్ల్రాగ్ సాన్తకోతస్్వంలో అధయ్కష్త వహించాలిస్్ ఉంది.

బేరుఫ్ట్ కళాశాల అదుభ్తమైన పర్దేశం. దానిని 1972 లో బంకర్ సాథ్పించాడు, పర్సుత్తం అది

టిలోనియా గార్మం దగగ్ర రాజసాథ్న్ మధయ్లో పెదద్ కాయ్ంపస్ రూపంలో ఉంది. వారి తొలి పర్యతన్ం

సౌర లాంతరుల్. వారు పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్ గార్మాల నుండి మహిళలను తీసుకువచిచ్ వారికి

సోలార్ లాంతరల్ తయారీ మరియు వాటి నిరావ్హణ గురించి నేరిప్సాత్రు. వారు టంకము చేయడం,

రూపాలను ఎలా చదవాలో, అలాగే ఇతరులకు శికష్ణ ఎలా ఇవావ్లో నేరుచ్కుంటారు. మహిళలు

ఇంటికి వెళిల్ వారి గార్మాలలో వెలుగుని అందించగలుగుతునాన్రు, విదాయ్రుథ్లు ఇంకా పెదద్లు చీకటి

పడిన తరావ్త చదువుకోడానికి వీలు కలిప్సుత్నాన్రు. సెల్ ఫోనుల్ చార్జ్్ చేసుకోడం లాంటి అనేక ఇతర

పనులకు సౌర శకిత్ని ఉపయోగిసాత్రు.

అదనంగా, బేరుఫ్ట్ కళాశాల సౌర కుకక్రుల్, నీటి పునరుదధ్రణ పార్జెకుట్లు, సౌర శకిత్తో నిరిమ్ంచిన

నీటి లవణ హరణ ఉపకరణాలు, చెతత్ పారవేసే వయ్వసథ్లు ఇంకా ఎనోన్ వసుత్వులను అభివృదిధ్

చేసింది. వాళుళ్ పగటిపూట పని చేసే పిలల్లకు రాతిర్ పూట చదువు లభయ్ం అయేయ్లాగా వయ్వసథ్ల పై

ఆపిల్ సంసథ్తో కలిసి పని చేశారు. ఇటీవలి Ph.D. విదాయ్రుథ్లు మరింత వినూతన్ సాంకేతిక

పరిజాఞ్నానిన్ రూపొందించడానికి పోస్ట్-డాక్ పరిశోధనలో భాగంగా టిలోనియాలో ఒక సంవతస్్రం

పాటు గడిపేందుకు వసాత్రు, వాటిని రూపొందించిన తరావ్త వాటిని గార్మీణ భారతదేశం మరియు

పర్పంచంలో మోహరించేందుకు అకక్డే ఉంటారు.

జాఞ్నం మన ఆచార పునాదుల నుండి ఉదభ్విసుత్ంది. జాతీయ పర్భుతావ్లపై దృషిట్ కేందీర్కరించవచుచ్,

కానీ అలా చేయడానికి లెకక్లేననిన్ చినన్ గర్ంథాలయాలు, పాఠశాలలు, గార్మాలలో పెదద్ల జాఞ్నం,

ఆలయాలలో గల సాంపర్దాయిక నమమ్కాలు, ఆయురేవ్ద ఆసప్తుర్లు మరియు ఎనోన్ ఇతర జాఞ్న

బాండాగారాలను నిరల్కష్య్ం చేయకూడదు.

సమాచార పర్జాసావ్మీకరణం అనే లకష్య్ం అమెరికా మరియు భారతదేశం మధయ్

విలోమగరోభ్తాప్దనం కోసం ఒక అవకాశానిన్ కూడా కలిప్సుత్ంది. ఉదాహరణకు, రెండు దేశాలలో

రైతులు, సాఫేట్వ్ర్ ను వాడగలగడం, వాళళ్ వయ్వసాయ యంతార్లను బాగుచేసుకోవడం లేదా వాళళ్

వితత్నాలను పునరుపయోగించడం గురించి సామానయ్ ఆందోళనలను పంచుకుంటారు. గార్మీణ

పార్ంతాలలో చినన్ పటట్ణాలలో యు.ఎస్. మరియు భారతదేశాలలో బలమైన గార్మీణ

సంపర్దాయాలు మరియు అపార వనరులు ఉనాన్యి. అమెరికా-భారత్ భాయ్ భాయ్ అనే నినాదం

చాలా శకిత్వంతమైనది! అమెరికాలోఉనన్ భారతీయ మూలానికి చెందిన 3.5 మిలియనల్ మంది ఈ

భాగసావ్మాయ్నిన్ నిరిమ్ంచడానికి బలమైన ఆధారానిన్ అందిసుత్నాన్రు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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శాయ్మ్ పిటోర్డా తరచుగా సమాచార పర్జాసావ్మీకరణ గురించి మాటాల్డాత్రు. ఇది కోరుకోవలసిన

లకష్య్ం. ఇది విముకిత్ పొందగల ఒక డేటాబేస్ కాదు. సమాచార పర్జాసావ్మీకరణ అనేది విజాఞ్న

ఉతప్తిత్ మరియు వినియోగంలో ఒక పార్థమిక మారుప్. జాఞ్నం యొకక్ సారవ్తిర్క పార్పయ్త మన

పర్సుత్త యుగంలో చేయవలసిన వాగాద్నం, ఇక సమాచార పర్జాసావ్మీకరణం దాని ఫలితం

అవావ్లి. ఇది కోరుకోవలసిన లకష్య్ం దిశగా మనం శర్మించాలి.

నా సవ్ంత డిసక్వరీ ఆఫ్ ఇండియా (భారత దరశ్నం)నా సవ్ంత డిసక్వరీ ఆఫ్ ఇండియా (భారత దరశ్నం)

భారతదేశం మరియు యునైటెడ్ సేట్ట్స్్ పర్పంచంలోని అతిపెదద్ పర్జాసావ్మాయ్లు, సావ్తంతర్

పోరాటం మరియు చటట్ పరిపాలన యొకక్ గొపప్ వారసతావ్నిన్ కలిగి ఉనాన్యి. నా లాంటి పర్వాస

భారతీయుడికి భారతదేశంలో ఉనన్ జాఞ్నం గురించి ఆలోచన చేసినందుకు నాకు గరవ్ంగా

ఉండొచుచ్, అయితే నేను చేసిన కృషిని ఎంతగానో ఆదరించినందుకు నేను భావోదేవ్గానికి

లోనయాయ్ను సంతోషించాను, ఇక ఈ పర్యతాన్లను రెటిట్ంపు చేయాలనుకుంటునాన్ను.

అనిన్ జాఞ్నాలకు సారవ్తిర్క పార్పయ్త, వలస నుండి జాఞ్నానికి విముకిత్లో పర్పంచ విపల్వం జరిగితే, ఆ

విపల్వానిన్ నడిపించేందుకు పర్పంచంలోనే ఉతత్మమైన పర్దేశం భారతదేశం అని నా గటిట్ నమమ్కం.

నా ఈ నమిమ్కను వివరించే రెండు సంఘటనలతో నేను ఈ పర్సంగానిన్ ముగిసాత్ను.

బెంగాలీలో ఉనన్ కవిరాజ్ నాగేంధర్నాథ్ సేన్ గుపాత్ యొకక్ 2-సంపుటి ఆయురేవ్దిక్ సిసట్ం ఆఫ్

మెడిసిన్ లో ఉనన్ ఒక భాగం ననున్ చాలా ఆకటుట్కునన్ది, ఇది ఒక గొపప్ రచన 1901 లో

ఆంగల్ంలోకి అనువదించబడినది. పేరుగాంచిన వైదయ్ నిపుణులు మరియు సంసక్ృత విదావ్ంసుల

యొకక్ కుటుంబం వారసుడైన సేన్ గుపాత్ దీరఘ్కాలంగా కోలక్తాలో పార్కీట్సు చేశారు. తన

పరిచయంలో అతను "ఈ దేశంలో జాఞ్నం ఎపుప్డూ డబుబ్కు బదులుగా వినిమయం కాలేదు. జాఞ్న

అమమ్కం అనేది హిందూ లేఖనాల దావ్రా ఖండించబడింది. "

అది నాతో పర్తిధవ్నించింది. నిజానికి, నేను పర్చురించిన ఇండియన్ సాట్ండర్డ్్స్్ యొకక్ పర్తి ఒక

కవర్ పైన, భతృహరి నితీశతకం నుండి "జాఞ్నం అనేది ఒక నిధి దానిని దొంగలించలేము," అనే

పదాలను లిఖింపజేశాను. ఈ వాకాయ్నిన్ 1901 లో రచించిన ఒక ఆయురేవ్ద పాఠయ్ గర్ంథంపైన

ఉండడం ఆశించలేదు, అయితే ఆశచ్రయ్ం అనిపించలేదు.

సేన్ గుపాత్-జీ ననున్ మళీళ్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతాత్డు, ఎందుకంటే అతను లార్డ్్ ఫార్నిస్్స్ బాకాన్

యొకక్ గొపప్ రచన అయిన "ది అడావ్నెస్్మ్ంట్ ఆఫ్ లరిన్ంగ్" ను ఉదాహరించాడు. బాకన్ జాఞ్నం

సంపాదించే పదధ్తి "లాభం లేదా వికర్యాల అంగడి" కాదు, కానీ జాఞ్నం "సృషిట్కరత్ యొకక్

గొపప్తనానిన్ తెలిపే ఉగార్ణం అయియ్ ఉండాలి మరియు మనిషి యొకక్ ఆసిథ్కి ఒక ఉపశమనం" గా

ఉండాలి.

డా. సేన్ గుపాత్ పార్చీన కాలంలో అది ఎలా పని చేసుత్ందో వివరిసూత్ ఆ గొపప్ గర్ంథాలను లోతుగా

అధయ్యనం చేశారు.

"విజాఞ్నశాసత్ర్ంలోని ఏదైనా విభాగంలో నైపుణయ్తను పొందిన వయ్కిత్ దానిపై పటుట్
సాధించాలనుకునే అరుహ్లైన విదాయ్రుథ్లకు ఆ జాఞ్నానిన్ అందిసాత్డు. పొర్ఫెసరుల్ ఉండేది

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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శిషుయ్లకి బోధించుటకే కాదు శిషుయ్లు తమతో పాటు ఉనన్ంత కాలం వాళళ్కి ఆకలి తీరిచ్
ఆశర్యం కూడా ఇవావ్లి. గొపప్ మరియు భూ సంపతిత్ గల వారు బోధన కిర్యలో
నిమగన్మైన పండితులకు వాళుళ్ చేయగలిగినంత సహాయం చేసాత్రు."

ఆ సిదాధ్ంతానిన్ ఒక ఉపుప్ లవణంతో పాటు తీసుకోవాలి. అనేక బార్హమ్ణులు మతపరమైన

పాఠాలకు పార్పయ్తను జాగర్తత్గా కాపాడుకునాన్రు అని ఇంకా వాళళ్ మాటలు వినన్ శూదుర్ల

చెవులను కరిగిన సీసముతో నింపి శికిష్ంచడానికి కూడా వెనకాడే వారు కాదు అని శాంనాద్ బషీర్

నాకు గురుత్చేశారు. అయితే, కులం మరియు ఇతర అడడ్్ంకులు ఉనన్పప్టికీ జాఞ్నం పొందడం అనే

సూతర్ం భారతదేశ చరితర్లో లోతుగా నాటుకుని ఉంది.

సాంపర్దాయ జాఞ్నంపై చదివినపుప్డు, మరో ఉపాఖాయ్నం నాలో పర్తిధవ్నించింది. 19 వ శతాబద్ం

పార్రంభంలో బెంగాలోల్ ఆయురేవ్ద పార్కీట్సు ఆధునికీకరణ గురించి ఒక ఆకరష్ణీయమైన పుసత్కమైన

డాకట్ర్ టెర్డిషన్స్్ ను నేను చదివాను. గత శతాబద్ం పార్రంభంలో పాశాచ్తయ్ వైదయ్ విదయ్ మరింత

విసత్ృతంగా మారినందున, డాకట్రిసల్ కొతత్ వరగ్ంలో చాలా మంది ఆయురేవ్ద వైదయ్ం పార్కీట్సు

చేసేవారే. వారు థరామ్మీటరుల్, సూకష్మ్దరిశ్నిలు మరియు సాట్పావ్చుల్ వంటి ఆధునిక ఉపకరణాలను

అవలంబించుకునాన్రు. కొతత్ ఆసప్తుర్లు నిరిమ్ంచబడాడ్్యి. ఔషధ శాలలు పెదద్వయాయ్యి మరియు

మరింతగా కేందీర్కరించబడాడ్్యి.

వీటి అనిన్టి మధయ్, కేవలం వైదయ్ విదయ్ను బోధించే కొతత్ విశవ్విదాయ్లయాలు మరియు కళాశాలలు

పార్రంభించబడాడ్్యి. నూతన అషాట్ంగ ఆయురేవ్ద కళాశాలను గొపప్ ఆరాభ్టంతో అంకితం

చేసినపుప్డు, వారు గాంధీని మూలసత్ంభం సాథ్పించడానికి ఆహావ్నించారు.

తన సొంత కారణాల వలల్ గాంధీ ఆహావ్నానిన్ అంగీకరించారు. ఆయనను గొపప్ ఆరాభ్టంతో ముఖయ్

అతిథిగా సావ్గతించి కొనిన్ మాటలు చెపప్మని కోరారు. అపుప్డు ఆయన మొతత్ం వయ్వసథ్ను ఏరి

పారేశారు. సేకరించిన రచనల యొకక్ సంపుటి 27 లో 42 వ పేజీలో, 1925, మే 6వ తేది రోజు

ఆయన ఇచిచ్న పర్సంగానిన్ మీరు చదవచుచ్. పెదద్ ఆసుపతుర్లు మరియు ఆకరష్వంతమైన

డిసెప్నస్్రీలు మంచికి బదులు చెడునే చేసుత్నాన్యి అని తనకు అనిపిసుత్ందని గాంధీ గారు అనాన్రు.

ఆయురేవ్ద వైదుయ్లకు చితత్శుదిధ్ కరువైనది అని ఆయన అనాన్రు. వాళళ్కి వినయం కరువైనది. ఇక

ఇది పార్రంభం మాతర్మే. ఆయన మూలాల వరకు వెళిల్ అందరీన్ ఏరి పారేశారు, కేవలం గాంధీ-జీ

మాతర్మే ఈ పని చేయగలరు.

గాంధీ వెళిళ్న తరువాత అకక్డ సంకోష్భం ఏరప్డింది. ఆహావ్న కమిటీ ఆయన వాడిన పదాలను

ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ ఆయనకు లేఖ రాసారు. అతను నిరాకరించాడు. నేను శాయ్మ్

పిటోర్డాకు పర్సంగం పంపాను, అతను గాంధీ చెపిప్న అనేక విషయాలపై తాను ఏకీభవిసుత్నాన్నని

చెపుతూ నాకు బదులు రాశాడు. సమాజం నివారణపై దృషిట్ కేందీర్కరించాలి వైదుయ్లు, మందులు,

మరియు ఆసుపతుర్లు ఒక వాయ్పార సంసథ్గా వృదిధ్ చెందడంపై కాదు, అని గాంధీ-జీ ఉదేద్శం అని

శాయ్మ్ సూచించాడు. అనిన్ సమాధానాలు మీకే తెలుసు అని అనుకోవడం పొరపాటు అని ఇంకా

ఆధునిక వైదుయ్లు అనిన్ సమాధానాలు ఆయురేవ్దంలో ఉనాన్యి అని అనుకుంటుంటారని అలాగే

సామానయ్ పర్జల సాథ్నిక జాఞ్నంపైన వాళళ్కి నమమ్కం ఉండదని కూడా గాంధీ-జీ అభిపార్యపడాడ్్రు

అని కూడా శాయ్మ్ తెలిపారు.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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సమాచార పర్జాసావ్మీకరణం మరియు వలస విముకిత్ పార్రంభించడానికి భారత దేశం ఎందుకు

సరైన పర్దేశమో ఈ రెండు ఉపాఖాయ్నాలు నాకు వివరిసాత్యి. సమాచారం అందుబాటులోకి

తీసుకురావాలి అనే విషయం భారత చరితర్లో మరియు గణతంతర్ం యొకక్ ఆధునిక పర్జాసావ్మయ్

పర్ణాళికలో లోతుగా నాటుకుపోయింది. పశిచ్మం నుండి వచేచ్ ఔషధాల అధిక ధరలు,

సాంపర్దాయ జాఞ్నంపై పేటెంటుల్, మరియు సంపూరణ్ శాసీత్ర్య పాఠయ్ గర్ంథాల సంగర్హాలకు పరిమిత

పార్పయ్త, ఈ అనిన్ సంకేతాలను పర్జలు గురిత్సాత్రు, అరధ్ం చేసుకుంటారు.

జాఞ్నం కొనిన్ సంసథ్ల వయ్కిత్గత సంపతిత్గా మారినపుప్డు సమాజానికి ఎంత బాధ కలుగుతుందో

భారతదేశ పర్జలు అరథ్ం చేసుకోగలరు. సాంఘిక సమసయ్ల దావ్రా మాటాల్డే సుదీరఘ్ సాంపర్దాయం

భారతదేశంలో ఉంది. అషాట్ంగా వదద్ గాంధీజీ నిరొమ్హమాటంగా మాటాల్డింది అదే. అశోక చకర్వరిత్

అనిన్ మతాల మధయ్ సామరసాయ్నిన్ పోర్తస్్హించి మూడవ బౌదధ్ మండలి బాధయ్త వహించారు.

జాఞ్నానికి సారవ్జనిక పార్పయ్త గురించి సప్షట్ంగా చరిచ్ంచాలనుకుంటే, ఆ చరచ్కు భారత దేశమే

సరైన సథ్లం.

నేను ఈ సూచనను ముగించేనాటికి, కాలిఫోరిన్యాలో కిర్సమ్స్ రోజు అవుతుంది. నేను ఫిబర్వరిలో

భారతదేశానికి తిరిగిరావడానికి టికెట్ బుక్ చేసుకునాన్ను, ఇక కొతత్ సంవతస్్రం నాకు మరియు

ఇతరులకు ఒక జాఞ్నానిన్ పంచుతుందని ఆశిసుత్నాన్ను. ఈ యాతర్లో ననున్ పాలొగ్నేటటుల్

చేసినందుకు నా సేన్హితుడు శాయ్మ్ పిటోర్డాకు నేను చాలా కృతజుఞ్డను. జై హింద్. కోడ్ సవ్రాజ్.

కోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచనకోడ్ సవ్రాజ్ పై సూచన
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బెంగళూరులో TDU వదద్ మూలికాగారం.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


బెంగళూరులో TDU వదద్ మూలికాగారం.

సబరమ్తి ఆశర్మం వదద్ గాంధీ యొకక్ పని కేష్తర్ం.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/


ఆయురేవ్ద ఔషధం యొకక్ గొపప్ సిదాధ్ంత రసాయన సూతార్ల శాసీత్ర్య పరీకష్లపై డాకట్రల్ విదాయ్రుధ్ల పోసట్ర్.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/


మైసూర్ మహారాణి HRE తో.

విందులో శాయ్మ్ పిటోర్డాతో. మధయ్లో నుంచునన్ వయ్కిత్ TDU యొకక్ దరశ్న్ శంకర్.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


అహమ్దాబాదోల్ ఎలా భట్ మరియు అనామిక్ షా మాటాల్డతారు.

గుజరాత్ విదాయ్పీఠ్ వదద్ సాన్తకోతస్్వ ఊరేగింపు.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


లార్డ్్ రిచర్డ్్ అటెనబ్ర్గ్ చే సేకరించిన పుసత్క సేకరణ నుండి పుసత్కాలు.

నెహూర్యెుకక్ రచనలు, బిలిడ్్ంగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా, లిబరేషన్ డాకుయ్మెంటస్్ అవైట్ సాక్నింగ్.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


బేరుఫ్ట్ కళాశాలలో, పెదద్ తోలుబొమమ్లతో కూడా వెళిళ్న.

బేరుఫ్ట్ కళాశాలలో, మహిళలు సౌర లాంతరల్ను తయారు చేసి వాటి నిరావ్హణ గురించి నేరుచ్కుంటారు.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


బేరుఫ్ట్ కళాశాలలో, బంకర్ రాయ్ నీటి పునరుదధ్రణ వయ్వసథ్ను వివరించారు.

దినేష్ తిర్వేది ఇంటిలో గుజరాతీ భోజనం.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


సలామ్న్ యొకక్ గదులోల్ని నిషిత్ దేశాయ్ మరియు సలామ్న్ ఖురీష్ద్ యొకక్ అనంత మాలతి.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


శామ్ పిటోర్డా గుజరాత్ విదాయ్పీఠ్ వదద్ విదాయ్రుథ్లతో మాటాల్డతాడు.

ముంబైలోని ఇండియా గెట్ వదద్ నిషిత్ దేశాయ్ తో.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


అధికార పర్కటనల బాకుస్్లను పర్మాణాల సంసథ్లకు పంపబడినవి. కిర్క్ వాలట్ర్ దావ్రా ఫోటో.

చటట్ం అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే మా నమమ్కానిన్ సంసథ్ యొకక్ గమనిక సాథ్పింపజేసింది.

178

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


54.5 మిలియన్ జరన్ల్ ఆరిట్కల్స్్ రూపంలో సంపూరణ్ మానవ విజాఞ్నం యొకక్ గణనీయమైన భాగానిన్ ఈ
రెండు డిస్క్ మోహరింపులు కలిగి ఉనాన్యి. ఈ డిసుక్లు పబిల్క్ రిసోర్స్్ కారాయ్లయాల నుండి అపప్టి నుంచి
తొలగించబడి మరొక సాథ్నానికి తరలించబడాడ్్యి.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
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అనుబంధం : నైపుణయ్ము పై టీవ్టుల్అనుబంధం : నైపుణయ్ము పై టీవ్టుల్

కార్ల్ మలాముద్, సెబాసోత్పోల్, కాలిఫోరిన్యా, జూన్ 6, 2017కార్ల్ మలాముద్, సెబాసోత్పోల్, కాలిఫోరిన్యా, జూన్ 6, 2017

@carlmalamud, 2:13 PM - 6 జూన్ 2017

1/10 పర్భుతవ్ వనరులు పండిత సాహితయ్ం పై లోతైన ఆడిట్ నిరవ్హిసోత్ంది. మేము యు.ఎస్ పర్భుతవ్ం

పనితీరుపై దృషిట్ సారించాము.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:13 PM - 6 జూన్ 2017

2/ మా ఆడిట్ ఫెడరల్ ఉదోయ్గులు లేదా అధికారులు నిరాధ్రించిన 1,264,429 సమాచార పతిర్క వాయ్సాలు

కాపీరైట్ సంభావయ్ంగా లేవు.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:13 PM - 6 జూన్ 2017

3/ ఈ విషయం గురించి మరింత పరిశోధించడానికి, నేను "scihub" అనే డేటాబేస్ నకలును

తయారుచేసాను, అందులో 63+ మిలియన్ సమాచార పతిర్క వాయ్సాలు ఉనాన్యి.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:14 PM - 6 జూన్ 2017

4/ ఈ నకలు ఉదేద్శయ్ం పరివరత్న వినియోగం కోసం తయారుచేయడం, పబిల్క్ డొమైన్ లో ఉనన్ scihub

యొకక్ అనిన్ భాగాలను వెలికితీయడం.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:14 PM - 6 జూన్ 2017

5/ నా దగగ్ర 1,264,429 అధికారిక పతిర్కా వాయ్సాల మెటాడేటా ఉంది, కాబటిట్ నేను ఇపుప్డు 1,141,505

ఫైళళ్ను (90.2%) సంభావయ్ విడుదల కోసం యాకస్్స్ చేయగలుగుతునాన్ను.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:14 PM - 6 జూన్ 2017

6/ అదనంగా, 1923 లేదా అంతకు ముందు కాలానికి చెందిన 2,031,359 వాయ్సాలు నా సావ్ధీనంలో

ఉనాన్యి. ఈ 2 వరాగ్లు scihub యొకక్ 4.92% శాతానిన్ సూచిసాత్యి.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:15 PM - 6 జూన్ 2017

7/ గతించిన కాఫీరైట్ రిజిసేట్ర్షనుల్ పరిశీలించడానికి అదనపు వరాగ్లు అందుబాటులో ఉండవు. రచయిత తమ

కాఫీరైట్స్్ ను కలిగి ఉంటారు.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:15 PM - 6 జూన్ 2017

8/ అలెగాజ్్ండార్ గర్ంథాలయం పర్భుతవ్ వనరులను తవ్రలోనే అందుబాటులో ఉంచుతుంది, పర్చురణకరత్లకు

మరియు పర్భుతావ్లకు సమసయ్లను సమరిప్సుత్ంది.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:15 PM - 6 జూన్ 2017

9/ అలెగాజ్్ండార్ ఎలాబ్కాయ్న్ scihub ను రూపొందించారు. జాఞ్నానిన్ యాకస్్స్ చేయడం కోసం ఒక తీవర్

మరియు సాహసోపేత సహకారం చేసింది. ఆమెకు మనమందరం మదద్తు ఇవావ్లి.

@carlmalamud కు పర్తుయ్తత్రం, 2:16 PM - జూన్ 2017

10/ అనిన్ జాఞ్నాలకు సారవ్తిర్కమైన సారవ్జనీన పర్వేశం మన తరానికి గొపప్ అసంపూరణ్మైన వాగాద్నం. ఈ

ఇంటరెన్ట్ దావ్రా, ఈ కల నిజం కావచుచ్.
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CWMG, vol. 85 (1946), ముఖచితర్ం, జవహరాల్ల్ నెహూర్తో భాంగీ కాలనీ లో, నూయ్ఢిలీల్.

CWMG, vol. 48 (1931-1932), పుట. 80, లాంకెష్ౖర్ లో వసత్ర్ కారిమ్కులతో.
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CWMG, vol. 90 (1947-1948), ముఖచితర్ం.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


ఇంటరెన్ట్ ఆరెక్ౖవ్ లో నౌలాల దావ్రా ఆరన్ సావ్ర్జ్్ కు సంపర్దాయ విగర్హం. ఫోటో తీసినవారు BZ పెటార్ఫ్.

అరాన్ ఇంటరెన్ట్ లో వాక్ సావ్తంతర్య్ర్ం కోసం మాటాల్డారు. ఫోటో తీసినవారు డేనియల్ జె. సియారడిస్్క్.
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అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?

ఆరన్ సావ్ర్జ్్, జూన్, 2009.ఆరన్ సావ్ర్జ్్, జూన్, 2009.

పారదరశ్కత ఒక నిలకడ లేని మాట. అది ఎలాంటి మాట అంటే, సంసక్రణ వంటిది, వినడానికి

బాగుంటుంది మరియు ఐతే అది ఏదో ఒక రాజకీయ విషయంతో ముడిపడి ఎవరో ఒకరి దావ్రా

పర్చారం చెయయ్డంతో ముగుసుత్ంది. "సంసక్రణ" గురించి మాటాల్డడం ఎంత హాసాయ్సప్దంగా (అది

సంసక్రణపై ఆధారపడి ఉంటుంది) ఉంటుందో, సాధారణంగా పారదరశ్కత గురించి మాటాల్డటం

కూడా అలాగే ఉంటుంది. పర్జా విచారణలను మరియు పోలీసులు విచారణ దృశాయ్లను వీడియో

రికారిడ్్ంగ్ చెయయ్డం "పారదరశ్కత". ఇలాంటి విషయాల గురించి చెపప్డం పెదద్గా ఉపయోగకరం

కాదు.

సాధారణంగా, మీకు "సంసక్రణ" లేదా "పారదరశ్కత" వంటి పదాలు చెపిప్ మిమమ్లిన్ కొనాలని

చూసినపుప్డు అపర్మతత్ంగా ఉండాలి. సాధారణంగా, చాల అపర్మతత్ంగా ఉండాలి. కానీ ముఖయ్ంగా,

అభివృదిధ్ నిరోధక రాజకీయ ఉదయ్మాలు మంచి మాటలతో తమను తాము మోసగించుకునే చరితర్ను

కలిగి ఉనాన్యి. ఇరవైవ శతాబద్ం పార్రంభంలో గుడ్ గవరన్మెంట్ (గూ-గూ) ఉదయ్మానేన్

తీసుకోండి. ఉదయ్మానికి పర్ముఖ సంసథ్ల దావ్రా నిధులు లభించాయి, ఇది అవినీతిని మరియు నగర

పర్జాసావ్మాయ్నికి పర్తిబంధకంగా మారిన రాజకీయ శకుత్లను పారదోలుతామని పేరొక్ంది.

బదులుగా, ఆ సంసక్రణలు పర్జాసావ్మాయ్నిన్ ఊపిరి పీలుచ్కోనివవ్కుండా చేసాయి, దాంతో వామపకష్

అభయ్రుథ్లను ఎనిన్కవవ్డం పార్రంభమయియ్ంది..

గూ-గూ సంసక్రత్లు ఎనిన్కలను సంవతస్్రాల తరబడి వాయిదా వేసూత్ వచాచ్రు.దానికి కారణం

జాతీయ రాజకీయాల నుండి నగర రాజకీయాలను వేరు చెయయ్డమే అని చెపాప్రు, కానీ తమ

ఓటమిని తపిప్ంచుకోవడం దాని వెనుక ఉనన్ పర్ధాన ఉదేద్శయ్ం. వారు రాజకీయ నాయకులకు

వేతనాలు చెలిల్ంచటం నిలిపివేశారు. ఇలా చెయయ్డం వలల్ అవినీతి తగుగ్తుంది అని వారు

భావించారు, కానీ దీనివలల్ ధనవంతులు మాతర్మే కారాయ్లయాలు నడపగలరు అని తెలిసి వచిచ్ంది.

వారు ఎనిన్కలను ఏకపకష్ం చేసారు. దీనికి కారణం నగర ఎనిన్కలు సాథ్నిక సమసయ్ల గురించే కానీ,

జాతీయ రాజకీయాలపై కాదని వారి నమమ్కం, దీని పర్భావంతో పేరు,పార్బలయ్ం పెరగడం తో ఎ

అభయ్రిథ్ తమవైపు ఉనాన్డో తెలుసుకోవడం ఓటరల్కు కషట్తరంగా మారింది. మరియు వారు ఎనిన్కలోల్

పోటి చెయయ్ని నగర మేనేజరల్తో ఉనన్ మేయరల్ సాథ్నాలను భరీత్ చేశారు, కాబటిట్ ఎనిన్కలోల్

గెలిచినవారు మారుప్లు తేలేకపోయారు.

వాసత్వానికి ఆధునిక పారదరశ్కత ఉదయ్మం, పాత గుడ్ గవరన్మెంట్ ఉదయ్మానికి చాలా

బినన్మైనది. కానీ ఈ కథ లాభరహిత సహాయం గురించి వివరిసుత్ంది. నేను ఒక నిరిద్షట్మైన

పారదరశ్కత పై దృషిట్ కేందీర్కరించి అది ఎలా తపుప్దోవ పటిట్ందో చూపించాలనుకుంటునాన్ను. అది

అసమమ్తితో మొదలవుతుంది.
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పర్జలతో పతార్లను పంచుకోవడంపర్జలతో పతార్లను పంచుకోవడం

ఆధునిక సమాజం అధికార వరగ్ంతో నిరిమ్ంచబడినది మరియు ఆధునిక అధికారం పేపరు దావ్రా

అమలు చేయబడుతుంది: మెమోలు, నివేదికలు, ఫారాలు, దాఖలు. పర్జలకు ఈ అంతరగ్త పతార్లను

అందుబాటులో ఉంచడం సప్షట్ంగా మంచిది, మరియు వాసత్వానికి, ఈ పతార్లు పర్చురించడం వలల్

చాల పర్యోజనాలు కలుగుతాయి, లేదా నేషనల్ సెకూయ్రిటీ ఆరెక్ౖవ్ యొకక్ ఫీర్డమ్ ఆఫ్ ఇనఫ్రేమ్షన్

యాక్ట్ (FOIA) అభయ్రథ్నల వలల్ పర్పంచవాయ్పత్ంగా దశాబాద్ల తరబడి పర్భుతవ్ం చేసుత్నన్ తపిప్దాలు

బయటకు వచాచ్యి. కార్ల్ మలాముద్ మరియు అతని ఎడతెగని శోధన వలల్, పర్తి ఒకక్రికి పర్భుతవ్

పతార్లు, చటాట్ల నుండి సినిమాల వరకు టేరాబైట్స్్ సమాచారం ఆనెల్ౖన్ లో ఉచితంగా

అందుబాటులోకి వచిచ్ంది.

నేను రాజకీయ పార్ధానయ్తలు కలిగిన కొంత మందిని "ఆనెల్ౖన్ోల పర్భుతవ్ పతార్లను పర్చురించడం"

అనే విషయంలో అనుమానించాను, కానీ అది చాలా చినన్ విషయం (కేవలం చినన్ చినన్

విషయాలను శోధించడం) మరియు అందులో ఎలాంటి లోతైన కోణం లేదనిపిసుత్ంది. అతిపెదద్

ఆందోళన-గోపయ్త కోసం చాల భదర్త చరయ్లను తీసుకోవాలనిపిసుత్ంది. యునైటెడ్ సేట్టోస్్ల FOIA

మరియు గోపయ్తా చటట్ం (PA) పర్జల గోపయ్తను కాపాడడానికి సప్షట్మైన మారగ్దరశ్కాలను

అందుబాటులో ఉంచాయి.

పర్భుతవ్ పతార్లను ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచడం కంటే కారొప్రేట్ మరియు లాభాపేకష్లేని రికారుడ్్లను

అందుబాటులో ఉంచడం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది . అనేక రాజకీయ కారయ్కలాపాలు

అధికారిక పర్భుతావ్నికి తెలియకుండా జరుగుతాయి అందువలన అవి పర్సుత్త FOIA చటాట్ల

పరిధికి వెలుపల ఉంటాయి. కానీ అలాంటి విషయాలు పూరిత్గా పారదరశ్కత కారయ్కరత్ల దృషిట్కి

రానటుల్గా కనిపిసాత్యి; బదులుగా, పర్భుతవ్ం నుండి బిలియన్ డాలరల్ను అందుకునే అతిపెదద్

సంసథ్లు రహసయ్ంగా ఉంచబడుతాయి.

పర్జల కోసం డేటాబేసల్ను రూపొందించడంపర్జల కోసం డేటాబేసల్ను రూపొందించడం

పోటీ పర్యోజనాలకు సంబంధించిన అనేక విధాన పర్శన్లు -డెర్ౖవరుల్ మలుపు తీసుకునే సమయంలో

బోలాత్ కొటిట్ మరణం సంభవించే అవకాశం ఉనన్ కారల్ను వదుద్ అనుకుంటారు, కానీ కారు కంపెనీలు

అలాంటి కారల్నే వికర్యించాలని కోరుకుంటునాన్యి. మీరు కాంగెర్స్ సభుయ్డు అయితే, ఒక వైపు

మీకు ఓటు వేసిన నియోజకవరగ్ ఓటరుల్, మరోవైపు రాబోయే ఎనిన్కల పర్చారానికి నిధులు ఇచేచ్ పెదద్

సంసథ్లు, రెండింటిలో ఎవరిని ఎంచుకోవాలో చెపప్డం చాల కషట్ం. మీరు ఇదద్రిలో ఏ ఒకక్రిని

బాధుయ్డిని చెయయ్లేరు.

కాబటిట్ కాంగెర్స్ రాజీ దోరణిని అవలంభిసుత్ంది. ఉదాహరణకి టార్నోస్్ప్రేట్షన్ రీకాల్ ఎన్ హానెస్్మ్ంట్,

అకౌంటబిలిటీ, మరియు డాకుయ్మెంటేషన్ (TREAD) చటట్ంలో అదే జరుగుతుంది. కారల్

కంపెనీలను సురకిష్తమైన కారుల్ తయారు చేయమనడానికి బదులు, వారి కారుల్ ఎలా బోలాత్

కొటాట్యో నివేదికను సమరిప్ంచాలని కారు కంపెనీలను కాంగెర్స్ అడుగుతుంది. పారదరశ్కత మళీల్

విజయం సాధిసుత్ంది!

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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లేదా, మరింత పర్సిదధ్ ఉదాహరణ కోసం: వాటర్గేట్ ఉదంతం తరావ్త, రాజకీయ నాయకులు

మిలియనల్ కొదీద్ డాలరల్ను పెదద్ సంసథ్ల నుంచి తీసుకోవడానిన్ చూసి పర్జలు నిరాశ చెందారు. కానీ,

మరోవైపు సంసథ్లు రాజకీయవేతత్లకు చెలిల్ంపులు చెయయ్డానికే ఇషట్పడుతునాన్యి. ఈ విదానానిన్

కాంగెర్స్ నిషేధిండం మానేసి, కేవలం వారికి డబుబ్ ఇచేచ్ అందరి జాబితాను సిదద్ం చేసి పర్జల తనిఖీ

కోసం ఒక నివేదికను దాఖలు చేయాలని కోరింది.

నేను అటువంటి పదధ్తులను హాసాయ్సప్దంగా భావించాను. మీరు ఒక నియంతర్ణ మండలిని

సృషిట్ంచినపుప్డు, అందులో ఏదైనా ఒక సమసయ్ను పరిషక్రించే కొంతమంది వయ్కుత్ల సమూహానిన్

ఎరప్రుచుకుంటారు. వారికీ చటాట్నిన్ మరియు అధికారానిన్ దురివ్నియోగం చేసిన వారిపై విచారణ

జరిపి చరయ్లు తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది. పారదరశ్కత, మరోవైపు ఇలాంటి వాటిని పర్భుతవ్ం

నుండి విచారించడానికి ఏమాతర్ం సమయం,సామరధ్య్ం లేని సగటు పౌరుడికి బాధయ్తను అపప్గించి

అతనినే ఒంటరిగా ఏదైనా చెయయ్మనడం. ఇది ఒక పర్హసనము: కాంగెర్స్ వారి కారొప్రేట్

సాప్నస్్రల్కు భంగం కలిగించకుండానే సమసయ్పై ఏదో ఒక చరయ్ తీసుకునన్టుట్ అనిపించేలా

చేసుత్ంది.

సమాచారానిన్ పర్జలకు వివరించడంసమాచారానిన్ పర్జలకు వివరించడం

"పర్జలకు ఏదైనా చాలా కషట్ంగా ఉందా?" అని వింటే సాంకేతిక నిపుణులు రంగ పర్వేశం చేసాత్రు.

"దానిన్ ఎలా పరిషక్రించాలో మాకు తెలుసు." కాబటిట్ వారు సమాచారానిన్ డౌనోల్డ్ చేసుకొని

సారాంశ గణాంకాలను తయారు చేసి, దాని చుటూట్ మంచి చితార్లు ఉంచడం మరియు అందమైన

శోధన సౌకరాయ్లను మరియు కొనిన్ దృషాట్ంతాలతో పర్జలకు అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఇపుప్డు

తమ రాజకీయ నాయకులకు నిధులను ఎవరు ఇసుత్నాన్రు మరియు వారి కారుల్ ఎంత

పర్మాదకరమైనవి అని ఆనెల్ౖనోల్కి వెళిల్ తెలుసుకోవచుచ్.

పర్జలకు ఇది బాగా నచిచ్ంది. ఇటీవలి యుదాద్ల సడలింపు మరియు పర్భుతవ్ వయ్తిరేకత వలల్ చాల

మంది పర్భుతవ్ంపై అనుమానంగా ఉనాన్రు. "మేము నియంతర్ణదారులను నమమ్లేము," అని వారు

చెపాప్రు. "మేము సమాచారానిన్ సవ్ంతంగా విచారణ చెయయ్డానికి వీలుగా ఉండాలి." సాంకేతిక

పరిజాఞ్నం ఈ సమసయ్కు మంచి పరిషాక్రానిన్ అందిసుత్ంది. సమాచారానిన్ ఆనెల్ౖన్ లో ఉంచండి-

పర్జలు ఎవరిపై ఆధారపడకుండా సమాచారానిన్ తెసుకోవచుచ్.

ఇకక్డ ఒక సమసయ్ ఉంది: మీకు నియంతర్ణదారులపై నమమ్కం లేనపుప్డు, మరి వారు

అందుబాటులో ఉంచే సమాచారంపై నమమ్కం కలుగుతుందా?

డేటాబేసల్ను సృషిట్ంచడంలో ఒక సమసయ్ ఉంది, అది ఏమిటి అంటే సమాచారానిన్ చదవడం చాల

కషట్ం; దానిపై విచారణ మరియు అమలు చేసే అధికారం లేకపోవడం, ఈ విషయంలో వెబ్ సైటుల్

ఎలాంటి సహాయం చెయయ్వు. వాటిని ధృవీకరించడానికి ఎవరు బాధయ్త వహించరు, పారదరశ్కత

డేటాబేస్ లలో చెపప్బడిన చాలా విషయాలు అసతాయ్లు. అందులో కొనిన్ కఠోరమైన అబదాద్లు

ఉంటాయి, ఉదాహరణకు కొనిన్ కరామ్గారాలు ఎలా ఐతే పనిలో జరిగిన గాయాలకు సంభందించిన

రెండు వేరేవ్రు పుసత్కాలను అందుబాటులో ఉంచుకుంటాయి: అందులో ఒకటి పర్తి గాయం యొకక్

ఖచిచ్తమైన వివరాలను పొందుపరచడానికి మరియు మరొకటి పర్భుతావ్నికి చూపించడానికి,

అందులో కేవలం 10% గాయాల వివరాలను మాతర్మే లెకక్లోల్ చూపెడుతారు. వారు ఫారాలలో

అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?
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సమాచారం అసంపూరిత్గా నింపడం లేదా తపుప్డు సమాచారం నింపడం దావ్రా తమ తపుప్లను

ఎపప్టికి సంభందిత ఫారాలలో కనిపించకుండా చేసాత్రు,ఈ విధంగా వారు సూకష్మ్మైన పదద్తుల

దావ్రా తపిప్ంచుకుంటారు.

మూడు ఉదాహరణలు:

• కాంగెర్స్ తమ కారయ్కలాపాలను పర్జలకు బహిరంగంగా తెలియజేయాలి, కానీ మీరు

హౌస్ున సందరిశ్సేత్ (లేదా వారు ఏం చేసుత్నాన్రో తెలియజేసే పారదరశ్కత సైటల్ను

అనుసరిసేత్) వారు తమ పూరిత్ సమయానిన్ తపాలా కారాయ్లయాలకు నామకరణ

చెయయ్డానికి వెచిచ్సాత్రు. నిజమైన పనిని అతయ్వసర నిబంధనల దావ్రా చేసాత్రు మరియు

సాధారణ బిలుల్లను ఉపవిభాగాలకు కేటాయిసాత్రు. (బాయ్ంకు ఉదీద్పనలు పాల్ వెలోస్్ట్న్

మెంటల్ హెల్త్ చటట్ంలో ఉంచబడాడ్్యి.) మాట్ తైబిబ్ యొకక్ ది గేర్ట్ డీరాంగమెంట్

(సీప్గెల్ & గార్వు) వివరంగా చెపుత్ంది.

• చాల సైటల్లో మీరు ఎవరినైతే ఎనున్కునాన్రో ఉంటుంది, కానీ మీచేత ఎనున్కోబడినవారు

ఏమాతర్ం పర్భావం చుపారో ఉంటుందా? 40 సంవతస్్రాలుగా నూయ్యార్క్ లో పర్జలు

తమచే ఎనిన్కోబడిన నగర మండలి, మేయర్, గవరన్ర్ లచే పరిపాలించబడుతునాన్మని

భావించారు. కానీ వారు అందరు తపుప్ అని రాబర్ట్ కారో ది పవర్ బోర్కర్ (వింటేజ్)లో

వెలల్డించారు. నూయ్యార్క్ లో అధికారం ఒక మనిషిచే నియంతిర్ంచబడేది, అతను

పర్తిసారీ కారాయ్లయానిన్ నిరంతరంగా నడపడంలో విఫలం అయేయ్వాడు, అతను పార్క్స్్

కమిషనర్ రాబర్ట్ మోసెస్ అని ఎవరూ భావించలేదు.

• చాల ఇంటరెన్ట్ సైటల్లో మీకు పార్తినిథయ్ం వహిసుత్నన్ నాయకులు ఎవరి వదద్ నిధులు

తీసుకుంటునాన్రో ఉంటుంది, కానీ వారు వెలల్డించిన వివరాలోల్ తీసుకునన్ మొతత్ంలో

చినన్ మొతాత్నిన్ మాతర్మే బహిరగ్తం చేసాత్రు. కెన్ సిలెవ్రెస్్ట్న్ (అందులో చాల విషయాలు

తన పుసత్కం తురేక్మ్నిసక్ం [రాయ్ండమ్ హౌస్]లో పొండుపరిచినవి) వరుస సిరీసల్లో

హారప్ర్ గురించి పేరొక్నాన్డు, కాంగెర్స్ సభుయ్డిగా ఉండటం వలన అతనికి నిరంతరంగా

పోర్తాస్్హకాలు మరియు నగదులు వసూత్ ఉండేవి కానీ అతడు ఆ నిధులు ఎకక్డి నుండి

వసుత్నాన్యో దాచిపెటాట్డు.

పారదరశ్కత అభిమానులు దాని చుటూట్ ఫరదా కటాట్లని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. "సరే," అని వారు

చెపాప్రు, " కానీ అందులో ఖచిచ్తంగా కొంత సమాచారం నిజమైనది ఉండవచుచ్. అలా

ఉండకపోయిన, పర్జలు ఎలా అబదాద్లు చెపుతునాన్రో దాని నుంచి మనం నేరుచ్కోలేమా? "

బహుశా నిజమే కావచుచ్, కానీ అందుకు సంబంధించిన ఉదాహరణలు దొరకడం చాలా కషట్ం.

(వాసత్వానికి, పారదరశ్కత మూలంగా ఏదైనా సాధించామనే ఉదాహరణల గురించి చెపప్డం చాల

కషట్ం, బహుశా ఎకుక్వ పారదరశ్కత కోసం తపప్). కానీ పర్తిదానికీ కొంత మూలయ్ం చెలిల్ంచాలిస్్

ఉంటుంది.

వందల మిలియనల్ డాలరల్ నిధులు పర్పంచవాయ్పత్ంగా పారదరశ్కత పార్జెకుట్లపై ఖరుచ్ చేశారు. ఆ

డబుబ్ ఆకాశం నుండి రాదు. ఎంతో కొంత పారదరశ్కత మేలు అనేది ఇకక్డ పర్శన్ కాదు. ఈ

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్
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వనరులను లేదా నిధులను వేరే చోట ఉపయోగించి మంచి ఫలితాలను పొందడం అసలైన

పారదరశ్కత గా పేరొక్నవచుచ్.

నేను వారు అలాగే చేసాత్రని బావించాను. ఈ డబుబ్ అంతా కేవలం సరైన సమాధానం కోసం

మాతర్మే ఖరుచ్ పెటట్డం జరిగింది, కానీ దాని గురించి ఎదో చెయాయ్లని కాదు. పర్పంచంలో చాల

మంది చదివే సమాచారం, ఒకవేళ అది సంపూరణ్ంగా ఖచిచ్తమైనది ఐనపప్టికీ అమలు చేసే

అధికారం లేకుండా ఏమి సాధించలేదు. కాబటిట్ పర్జలు ఆనెల్ౖనోల్కి వెళిల్ అనిన్ కారుల్

అపాయకరమైనవని మరియు అందరు రాజకీయ నాయకులు అవినీతికి పాలప్డుతునాన్రని

తెలుకుంటారు. కానీ తరావ్త వారు ఏం చెయయ్గలుగుతారు?

ఖచిచ్తంగా వారు చినన్ చినన్ మారుప్లను చేయగలరు- ఈ రాజకీయవేతత్ దానికంటే కొంచెం

తకుక్వగా చమురు ధనానిన్ పొందుతాడు, అందుకే నేను ఆమెకు నా ఓటు వేసాత్ను (మరోవైపు, ఆమె

ఒక మంచి అబదద్పుకోరు మరియు ఆమె చమురు ధనం PAC లు లేదా ఫౌండేషనల్ దావ్రా లేదా

మధయ్వరుత్ల దావ్రా పెరుగుతుంది) పర్భుతావ్నికి భినన్ంగా, వారు పెదద్ సమసయ్ను పరిషక్రించలేరు:

వెబ్ెసౖట్ చదవడం దావ్రా కొంత మంది పర్జలు కారు కంపెనీలను సురకిష్తమైన కారుల్ తయారు

చేసేలా ఒతిత్డి పెంచలేరు. నీవు నిజమైన సమసయ్ను పరిషక్రించడానికి ఏమీ చేయలేదు; దానికి

బదులుగా వారిని మరింత నిసస్్హాయతలో పడేసారు: అందరు రాజకీయ నాయకులు అవినీతికి

పాలప్డుతారు, అనిన్ కారుల్ పర్మాదకరమైనవి. కానీ నువువ్ ఏం చెయయ్గలవు?

ఒక పర్తాయ్మాన్యముఒక పర్తాయ్మాన్యము

విరుదధ్మైనది ఏమిటంటే ఇంటరెన్ట్ మీరు చేయగలిగేది మీకు అందుబాటులో ఉంచుతుంది.

ఇంటరెన్ట్ ఒకె విధమైన విషయంపై వయ్కుత్లతో సమూహంగా ఏరప్డి పని చెయయ్డానిన్ సులభం

చేసింది, ఇంతకుముందు కంటే చాల సులభం చేసింది. ఇంటరెన్ట్ దావ్రా పర్జలు ఒకే వేదికపైకి

వసాత్రు-వెబ్ సైట్ లో సమాచారం విశేల్షించడం కాదు-అసలైన రాజకీయ పురోగతి సాధించవచుచ్.

ఇపప్టివరకు మనం బుడి బుడి నడకలు చూసాం. పర్జలు ఎకక్డో చుసిన దానిని అనుకరిసుత్నాన్రు

మరియు దానిని రాజకీయాలకు వరిత్ంపచెయాయ్లని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. వికీలు ఈ విషయంలో

బాగా పని చేసుత్నాన్యి, కాబటిట్ మీరు ఒక రాజకీయ వికీని నిరిమ్ంచుకోవచుచ్. అందరూ సామాజిక

మాధయ్మాలను ఇషట్పడుతారు, కాబటిట్ మీరు ఒక రాజకీయ సామాజిక మాధయ్మంలో సమూహానిన్

నిరిమ్ంచుకోవచుచ్. కానీ ఈ ఉపకరణాలు పర్తేయ్కమైన సమసయ్లను పరిషక్రించుకోవడానికి

నిరిమ్ంచుకునన్వి, ఎందుకంటే అవేమి మాయ్జిక్ కాదు. రాజకీయాలోల్ పురోగతి సాధించేందుకు, మనం

దాని సమసయ్ల పరిషాక్రాలను ఆలోచించాలి, కేవలం ఇతర రంగాలోల్ని సాంకేతికతను

అనుకరించడం కాదు.

సమాచార విశేల్షణ దానిలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది, కానీ అది ఒక చినన్ భాగం మాతర్మే.

ఉహించుకోండి ఆహార భదర్త సమసయ్ను అధిగమించడానికి కొంత మంది పర్జలు గూర్ప్ గా

ఏరప్డాడ్్రు అనుకోండి. సాంకేతిక నిపుణులు భదర్త రికార్డ్్ లను చూసుత్నాన్రు, పరిశోధన విలేఖరులు

ఫోన్ాకల్స్్ చేసూత్ భవనాలలో దురుతునాన్రు, నాయ్యవాదులు సాకిష్ సమనుల్ మరియు దావా

వేసుత్నాన్రు, రాజకీయ నిరావ్హకులు పార్జెక్ట్ మరియు వాలంటీరల్కు మదద్తు ఇసుత్నాన్రు, కాంగెర్స్

అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?
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సభుయ్లు మీరు గురిత్ంచని సమసయ్ల కొరకు చటాట్లను ఆమోదించడానికి కృషి చేసుత్నాన్రు, మరియు

బాల్గరుల్, రచయితలు మీ కథలను వివరించేవారు కూడా ఉంటారు.

ఊహించుకోండి: ఒక పరిశోధనాతమ్క బృందం, ఒక సమసయ్ను తీసుకోని దానిలో నిజానిజాలు

బయటకు తీసి అందులో సంసక్రణలు తీసుకురావడానికి పర్యతిన్సాత్రు. వారు సాంకేతిక

పరిజాఞ్నానిన్, రాజకీయాలు మరియు చటాట్లను ఉపయోగించుకుంటారు. ఉతత్మంగా, పారదరశ్కత

చటట్ం కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలిస్్ ఉంటుంది. కానీ వాజయ్ం (లేదా కాంగెర్స్ విచారణ)?

దావా యొకక్ అంత సమాచారానిన్ అలాగే వాటి వెనుక ఉనన్ మూలాల రికారుడ్్లను మీరు

పొందుతారు, తరావ్త పర్మాణం సాకిష్గా సంభందిత వయ్కుత్లను ఇంటరూవ్య్ చేయాయ్లి. మీకు

కావలసిన దాని గురించి అడగాలి, అలా కాకుండా ఏదో ఒక రోజు జరిగే దానిని అంచనా వెయయ్డం

కాదు.

సమాచార విశేల్షణ నిజంగా ఇలాంటి విషయాలోల్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కేవలం ఇంటరెన్ట్

లో ఏదో ఒక వినియోగదారుడికి నిరణ్యాతమ్క సమధానాలను అందించడమే కాకుండా ఇతరులచే

పరిశోధించబడిన అసమతులయ్తలను, నమూనాలను మరియు పర్శన్లను వారి ముందుంచాలి.

కేవలం ఉతప్తుత్లను కాకుండా వాటిని ఆవిషక్రించే విదానానిన్ వారికీ తెలియజేయాలి.

ఇది కేవలం పరిశోధన బృందం ఇతరులతో కలిసి కటుట్గా పనిచేసేత్నే సాధయ్పడుతుంది. వారు

లకాష్య్లను నెరవేరుచ్కోవడానికి కావాలిస్్న పనులు చెయాయ్లి కానీ ఏకపకష్ విభాగాలైన "సాంకేతికత"

మరియు " జరన్లిజం" ల మధయ్ కూరుకుపోకూడదు.

పర్సుత్తం, సాంకేతిక నిపుణులు తాము తటసథ్ వేదికల దావ్రా ఏ సమసయ్ గురించైనా సమాచారానిన్

అందుబాటులో ఉంచుతునాన్మని భావిసుత్నాన్రు. పాతిర్కేయులు వాసత్వాలను నిరంతరంగా

గమనిసూత్నే ఉనాన్మని నముమ్తునాన్రు. మరియు రాజకీయవేతత్లు ఇపప్టికే సమసయ్లకు

పరిషాక్రాలు తమకి తెలుసునని వాటిపై ఎలాంటి దరాయ్పుత్ అవసరం లేదని భావిసుత్నాన్రు. పర్తి

ఒకక్రూ తమ సొంత భర్మలో ఉనాన్రు కానీ అసలు సమసయ్ను చూడడం లేదు.

కానీ నేను తపప్నిసరిగా సమసయ్ను పటిట్ంచుకుంటాను. నేను అంకితభావంతో ఈ విషయాలపై శర్దధ్

తీసుకుంటాను- రాజకీయ నాయకులు అవినీతిపరులుగా ఉండకూడదు; కారుల దావ్రా పర్జలు

మరణించాలని కోరుకోను మరియు సాంకేతిక నిపుణుడిగా నేను వాటిని పరిషక్రించడానికి

ఇషట్పడతాను. అందువలల్ పారదరశ్కత అనే వాగాద్నం చేశాను. ఇది ఎలా కనిపిసుత్ంది అంటే నాకు

తెలిసిన పనులను ఇంక ఉతత్మంగా చెయయ్డం- కోడ్ రాయడం, సమాచారానిన్ వడబోయడం- నేను

పర్పంచానిన్ మారచ్గలను.

కానీ ఈ విధానం పనిచేయదు. సమాచారానిన్ ఆనెల్ౖనోల్ ఉంచడం వెండి బులెల్ట్ లాంటిది కాదు,

పారదరశ్కత అనేది అది వినిపించినంత సులభమైన పని మాతర్ం కాదు. దానిన్ నేనే తపుప్దోవ

పటిట్ంచే అవకాశం ఉంది. నేను చేయాలిస్్ందలాల్ ఆనెల్ౖనోల్ సమాచారం ఉంచడం వలల్ అది ఎవరికైనా

ఉపయోగపడవచుచ్. సాంకేతిక నిపుణులు అంతకనాన్ ఎకుక్వ ఏం చెయయ్గలరు, అవును కదా?

పర్పంచవాయ్పత్ంగా వెబ్ అనేది పర్చురణల నుండి పోరోన్గర్ఫీ వరకు ఏలాంటి విషయం కొరకైనా

సహాయం చెయయ్డానికి నిరిమ్ంచుకునన్ తటసథ్ వేదిక.

కోడ్ సవ్రాజ్కోడ్ సవ్రాజ్

190



రాజకీయాలు ఇలా పనిచేయవు. ఒకానొక సమయంలో నూయ్యార్క్ టైమ్స్్ యొకక్ మొదటి పేజీలో

వచిచ్న సమసయ్లకు ఖచిచ్తంగా పరిషాక్రం దొరికేది అని నమమ్కం ఉండేది, కానీ అది గతం.

సమసయ్ను విచారించి దానికి కారణాలను కనుగొని పరిషాక్రం చూపించే సంసక్రణ తేవడం అనే

గొలుసు కటుట్ పదద్తి విచిఛ్నన్మైంది. సాంకేతిక నిపుణులు పాతిర్కేయుల సహాయం లేదా సమాచారం

మీద ఆధారపడలేరు. రాజకీయ కారయ్కరత్లు పటిట్ంచుకోని సమసయ్ను వారు పరిషక్రిసాత్రని

పాతిర్కేయులు నమమ్లేరు. మారుప్ వేలాది మంది పర్జల నుండి రాదు, వారు వారివారి దారులలో

వెళుత్ంటారు. మారుప్ కోసం అందరిని ఏకతార్టి పైకి తెచిచ్ ఒకే లకష్య్ం కొరకు పనిచేసేలా

పురిగొలాప్లి. ఇదంతా సాంకేతిక నిపుణులు తమంతట తామే చెయయ్డం చాల కషట్ం.

కానీ అదే వారు తమ లకష్య్ంగా ఎంచుకుంటే, వారు సమసయ్ కోసం తమ పర్తిభను మరియు

చాతురాయ్నిన్ ఉపయోగించవచుచ్. వెబ్ సైట్ ను సందరిశ్ంచిన వయ్కుత్ల సంఖయ్ కంటే, పోరాటం దావ్రా

మెరుగుపడిన జీవితాల సంఖయ్తో వారి విజయానిన్ అంచనా వేయవచుచ్. ఏ సాంకేతిక పరిజాఞ్నం

వారికి ఉపయోగపడుతుందో మరియు ఏది హాని చేసుత్ందో నేరుచ్కోగలుగుతారు. మరియు దానినే

మళిళ్ అనుకరిసూత్, వారి జీవితాలను మేరుగుపరుచుకుంటారు.

పారదరశ్కత ఒక శకిత్వంతమైన విషయం, కానీ ఒంటరిగా కాదు. కాబటిట్, కేవలం మన భాదయ్త

సమాచారానిన్ అందుబాటులో ఉంచడం మరియు ఇతరుల భాదయ్త దానిన్ ఎలా వాడుకోవాలో కాదు.

పర్పంచంలో మంచి కోసం పోరాడడం మన భాదయ్తగా గురిత్ంచాలి. ఈ అదుభ్తమైన వనరులు అనిన్

దానికోసం పనిచెయయ్డం నాకు ఇషట్ం.

గమనికలుగమనికలు

1. మరినిన్ వివరాలకు చూడండి http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/

power/local.html.

2. ఫాస్ట్ ఫుడ్ నేషన్, ఎరిక్ సోక్ల్జర్, హౌఘట్న్ మిఫిఫ్ల్న్, 2001.

అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?అపెండిక్స్్: పారదరశ్కత ఎపుప్డు ఉపయోగకరం?
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రాధాకృషణ్న్, సరేవ్పలిల్, ఎడిషన్., మహాతామ్ గాంధీ: ఎసేస్్స్ అండ్ రిఫెల్కష్న్స్్ ఆన్ హిజ్ లైఫ్ అండ్
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https://archive.org/details/digitallibraryindia

హిందూ సవ్రాజ్ సేకరణ

https://archive.org/details/HindSwaraj

భారతదేశ సమాచార పతిర్కలు

https://archive.org/details/gazetteofindia

గోల్బల్ పబిల్క్ సేఫీట్ కోడ్స్్

https://archive.org/details/publicsafetycode

శామ్ పిటోర్డా

https://sampitroda.com/

@sampitroda

కార్ల్ మలాముద్

https://public.resource.org/

@carlmalamud
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కోడ్ సవ్రాజ్ అనేది ఆధునిక కాలంలో పౌరుల పర్తిఘటన ఉదయ్మం, ఇది గాంధీజీ మరియు అతని

సతాయ్గర్హ ఉదయ్మం వలల్ పర్భుతవ్ం తమ పౌరులతో వయ్వహరించే తీరులో వచిచ్న మారుప్ను పేర్రణగా

తీసుకునన్ కథ. సారవ్తిర్క విజాఞ్న పార్పిత్, సమాచార పర్జాసావ్మీకరణ మరియు విజాఞ్నానిన్

తొలగించడం కోసం మలాముద్ మరియు పిటోర్డా మన ఆధునిక కాలంలో గాంధీ విలువలను

వరిత్ంపజేసూత్ భారతదేశం మరియు పర్పంచ మారుప్ కోసం ఒక సమగర్ అజెండాను తయారు చేసారు.

డాకట్ర్ శామ్ పిటోర్డా భారతదేశం యొకక్ ఇదద్రు పర్ధాన మంతుర్లు, రాజీవ్ గాంధీ మరియు డాకట్ర్

మనోమ్హన్ సింగ్ లకు సలహాదారుగా ఉనాన్రు, అంతేకాకుండా కాయ్బినెట్ మంతిర్ పదవిని కలిగి

ఉనాన్రు. 1980 లలో భారతదేశం యొకక్ టెలీకమూయ్నికేషన్ విపల్వానికి కారకుడు. శామ్ 20

గౌరవనీయమైన PhD లు, 100 పర్పంచవాయ్పత్ంగా పేటెంటల్ను కలిగి ఉనాన్రు, అలాగే 1960 లలో

మొదటి డిజిటల్ PBX లను సృషిట్ంచేందుకు సహాయపడాడ్డు. అంతేకాకుండా US లో అనేక

సాంకేతిక సంసథ్లు నిరిమ్ంచిన ఒక కీలక వయ్వసాథ్పకుడు.

కార్ల్ మాలముద్ ఇంటరెన్టోల్ మొటట్మొదటి రేడియో సేట్షన్ ను పార్రంభించారు మరియు ఆధునిక US

బహిరంగ పర్భుతవ్ ఉదయ్మ మారగ్దరశ్కులలో ఒకరిగా పరిగణించబడాడ్రు. కార్ల్

Public.Resource.Org అనే లాభాపేకష్లేని సంసథ్ను నిరవ్హించారు. అది ఉచిత మరియు ఎలాంటి

నియంతర్ణ లేని పర్భుతవ్ం యొకక్ వందల మిలియనల్ పేజీల సమాచారానిన్ ఇంటరెన్టోల్ ఉంచింది

అలాగే అందులో 19,000 భారత పర్మాణాలు కూడా ఉనాన్యి. అతను గతంలో ఎనిమిది పుసత్కాల

రచయిత.

ఎలాంటి హకుక్లు రిజర్వ్ చెయయ్బడలేదు

దావ్రా పర్చురించబడింది

PUBLIC.RESOURCE.ORG
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